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door
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Het doel van dezen Catalogus is een zoo nauwkeurig
mogelijk overzicht te geven van de faunistische kennis onzer

Macrolepidoptera. Bovendien is bij elke soort de vliegtijd

aangegeven. Daar ook dit onderdeel geheel nieuw bewerkt
is, zullen hier ongetwijfeld nog talrijke verbeteringen aan-

gebracht moeten worden.
Aan de nomenclatuur is de uiterste zorg besteed. Ik heb

niet die van den Catalog van Staudinger en Rebel
gevolgd, omdat ik overtuigd ben, dat we ook op dit gebied

elke goed gefundeerde verbetering moeten aanvaarden.

Alleen de volgorde heb ik zooveel mogelijk onveranderd
gelaten, omdat alle collecties daarop ingericht zijn en

hierover toch altijd meeningsverschillen blijven bestaan.

Afwijkingen heb ik zoo volledig mogelijk opgenomen, zoo
goed als altijd gecontroleerd met de oorspronkelijke be-

schrijvingen en niet volgens de bestaande handboeken, die

wemelen van de fouten.

De vindplaatsen zijn gerangschikt naar de provincies, niet

naar de natuurlijke landschappen. Afgezien van andere be-

zwaren, aan de laatste methode verbonden, heb ik aan de
eerste vooral de voorkeur gegeven met het oog op de buiten-

landsche lepidopterologen. Juist catalogi worden zeer veel

gebruikt door hen, die zich bezighouden met de studie van
de verspreiding der soorten, en nu kunnen zij tenminste zoo

ongeveer nagaan, waar de soorten in ons land voorkomen. i)

Bovendien heb ik. wanneer een soort aan een bepaald biotoop

gebonden is, dit toch steeds vermeld.

De gebruikte afkortingen zijn :

I. Nederlandsche literatuur.
1. Bst. = Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland,

I en II, 1851—'56.

^) Les localités sont indiquées selon les provinces : Fr. = Frise ; Gr.

= Groningue ; Dr. = Drente ; Ov. = Overijsel ; Gdl. = Gueldre ; Utr.

= Utrecht ; N.'-H. = Hollande septentrionale ; Z.-H. = Hollande mé-
ridionale ; Zl. = Zelande ; N.-B. = Brabant septentrional ; Lbg. =
Lirfabourg.

À



(2) NEDERLANDSCHEMACROLEPIDOPTERA. 239

2. De Vlinders = P. C. T. Snellen, De Vlinders van
Nederland, I, 1867 en II, 1882.

3. E. B. = Entomologische Berichten.

4. Lev. Nat. = De Levende Natuur.

5. Nat. Mbl. = Natuurhistorisch Maandblad, Maastricht.

6. Ned. VI. = Mr. A. Brants, Nederlandsche Vlin-

ders, 1905—'28, 10 afl.

7. Onze VI. = D. ter Haar, Onze Vlinders, Ie druk,

1899—1904 (2e en 3e druk, ± 1912 en ± 1924, door Dr. P.

M. Keer, faunistisch zonder beteekenis).

8. Rhop. Neerl. = R. van Eecke, Rhopalocera Neer-
landica, in : Zoölogische Mededeelingen, I, p. 33—70, 1915,

een catalogus van de toen in het Leidsch Museum aanwezige
Nederlandsche Rhopalocera.

9. T. V. E. = Tijdschrift voor Entomologie.

II. Collecties.
1. L. Mus. = 's Rijks Museum van Nat. Hist, te Leiden.

Hier ook ondergebracht de collecties-Snijder en -De Vos tot

Nederveen Cappel (
= de Vos), die helaas niet met de hoofd-

collectie vereenigd mogen worden.
2. L. Wag. = coll. Landbouwhoogeschool Wageningen.
3. Mus. M. = coll. Natuurhistorisch Genootschap Maas-

tricht. Hier ook coll. -Dr. C. J. H. Franssen (= Fr.).

4. Z. Mus. = Zoölogisch Museum Amsterdam (oude
Artis-coll., coll.-Schuyt, -Oudemans en -Lycklama à Nije-

holt).

5. Btk. = G. A. Graaf Bentinck, Overveen.
6. Bo. = Rudolf Boldt, Wijler, Kreiz Kleve.

7. Br. = Prof. Dr. A. M. Brouwer, Utrecht.

8. Cet. =
J. C. Ceton, Albergen bij Almelo.

9. Cold. = H. Coldewey, Twello.

10. F. F. = F. C. J. Fischer, Rotterdam.
11. P. H. = P. Haverhorst, Breda.

12. Js. =
J. A. Janse, Amsterdam.

13. Jch. = W. de Joncheere, Dordrecht.

14. KI. = G. J. Klokman, Laag-Keppel.
15. Lpk. = B. J. Lempke, Amsterdam.
16. Lg. = N. Loggen, Hilversum.

17. Lek. = E. Lücker, Roermond.
18. Mac G. = Mej. M. E. Mac Gillavry, Amsterdam.
19. V. d. M. = G. S. A. V. d. Meulen, Amsterdam.
20. Rk. = Majoor J. C. Rijk, Meerssen.
21. Sch. = L. H. Scholten, Lobith.

22. Skm. = H. Sikkema, Wageningen.
23. Wp. =

J. H. E. Wittpen, Amsterdam.
24. Wiss. = Ir. T. H. van Wisselingh, Heemstede.

De collectie no. 2 is door den heer Sikkema, no. 3

door Maj, Rijk doorgenomen, terwijl ik zelf de nos. 1, 4,

7, 15, 18, 19 en 23 heb doorgewerkt.
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* geeft de soorten aan, die slechts als zeer toevallige

gasten beschouwd kunnen worden.
In bijzondere gevallen heb ik steeds aangegeven, in welke

collectie de exemplaren aanwezig zijn. Staat een nummer
achter een vindplaats, dan is het ex. in L. Mus. en is daar

voorzien van dit nummer.
Ten slotte spreekt het vanzelf, dat ik nooit zulk een be-

trekkelijke volledigheid had kunnen bereiken zonder de
krachtige medewerking der Nederlandsche Lepidopterologen,

Mogen zij in het hier geboden werk een vergoeding voor

hun moeite vinden !

EERSTE GEDEELTE: DAGVLINDERS.
A, RHOPALOCERA.

Papilionidae.

Iphiclidcs Hb,

L L podalirius L. Niet inheemsch. De weinige Neder-
landsche exx. zijn afkomstig uit Duitschland, waar de vlinder

nog tot bij Niedeggen aan de Roer, ten Z.O. van Aken,
geregeld voorkomt ( Wa r n e c k e, Int. Ent. Z. Guben, vol.

23, p. 357 en volg., 1929), of uit België, waar podalirius in

de zijdalen van de Maas (Semois, Lesse, Viroin, Bocq,

Ourthe) eind Mei —begin Juni vrij gewoon is, meer noorde-
lijk (Jura en kalk) veel zeldzamer, maar tot in Moresnet
waargenomen. Dat de prachtige vlinder slechts uiterst spo-

radisch in Z. Limb, voorkomt, wijst wel op een zeer geringe

neiging tot uitbreiding van het vlieggebied, hoewel geïso-

leerde exx. tot in Zuid-Zweden zijn gevangen.

V i n d p 1. Gr.: Groningen, 1849 (Bst., II, p. 144, verm.
1 ex.). Gdl. : Doesburg, 1789 (L. Mus.) ; Arnhem (Bst, I.

p. 217; weer 1890, Z. Mus.). Z.H.: Noordwijk (Bst.,I, p.

217, ± 1800). Lbg. : Wijnandsrade, 1880 (Z. Mus.) ; Le-
miers bij Vaals, tusschen 1900 en 1918 (Nat. Mbl., vol. 21,

p. 13). Bovendien een oud, ontwijfelbaar ini. ex. in coll.-

Mac G. met etiket : „Gelderland, niet ver van de grenzen",

Schepman leg. [Voorst, Aug. 1925, een voorvl. in een koren-

veld (Js. ). Het lijkt me buitengewoon gevaarlijk, aan deze
vondst faunistische waarde toe te kennen, omdat podalirius

nergens in het N. gedeelte van zijn vlieggebied een 2e gen.

heeft en een vlindervleugel geen 2 maanden in weer en wind
intact blijft]. Aantal met zekerheid bekende ini. exx, thans 9.

Var. Literatuur : L e mp k e. Lamb., 1932, p. 21 1 en volg.

1. ab. non lunulata Lucas, Cat. Lép. Ouest Fr., p. 22, 1912.

De oranje vlek boven het anaaloog der avis, ontbreekt. Wij-
nandsrade (Z. Mus.).
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Papilio L.

2. P» machaon L, In het N. vrij zeldzaam, in het O. en Z.
geregeld, vaak gewoon, in het W. zeer onregelmatig ; het

is twijfelachtig, of het dier in staat is zich daar geregeld te

handhaven. Opvallend is het talrijk voorkomen van machaon
in 1934 en '35, zelfs bij Soest en in het Gooi. 2 gens., de
eerste Mei tot half Juni, de tweede half Juli-eind Aug. [Bo.

kweekte een ex. derde gen. 23-10-1934 ; komt in de natuur

wel niet voor].

Var. Het is onmogelijk eenig constant verschil tusschen

de 2 gens, te vinden. Ook het duidelijke verschil in Z. Eur. :

kop lang behaard in de Ie gen., kort in de 2e, is bij onze
exx. niet aanwezig. De vlinder is overigens zeer variabel.

1. ab. [lava Tutt, Brit. Butt., p. 218. 1896. Lichtgeel. Al-

gemeen.
2. ab. aurantiaca Speyer, Geogr. Verbr. Schm., I, p. 278,

1858. Roodgeel. Venlo (Dutreux teste Speyer), Breda (Buis),

Slangenburg (KL), Katwijk (Br.).

3. ab. oudemansi Strand, Ent. Z., vol. 25, p. 253, 1912.

De smalle zwarte band langs den achterrand der wis. tusschen

de gele vlekken en de franje ontbreekt, zoddat de gele vlek-

ken doorloopen tot den rand, van elkaar gescheiden door de
zwarte aderen. Oosterbeek, 1874 (Z. Mus.). Type : T. v. E.,

vol. 48, pi. I. fig. 1.

4. ab. latevìttata Vty., Rhop. Pal., p. 295, 1911. Zwarte
achterrandsband op alle vis. sterk verbreed. Oosterbeek,
Leiden (Z. Mus.).

5. ab. novìessìgnata Uff ein, 51 —52. Jahresber. Westfäl.
Prov. Ver., sep. p. 5, 1926. Van de onderste gele maan aan
den achterrand der vvls. loopt een gele verbindingsstreep

evenwijdig aan den binnenrand naar het gele middenveld.
Lobith (Lpk.) ; Berg en Dal (Bo.).

6. ab. punctellatus Cabeau, Rev. Mens. Nam., 1911, p. 77,

De ronde zwarte vlek bij de vvl.punt (in cel 7) gereduceerd
tot klein stipje. Algemeen.

7. ab. immaculatus Schultz, 111. Woch. f. Ent., II, p. 431,

1897. De vlek in cel 7 der vvl. ontbreekt geheel. Groningen,
Nijmegen (Wiss.) ; Lobith (Lpk.) • Putten (Z. Mus.) ;

Wageningen (Skm. ) ; Bergen en Dal (Bo.).

8. ab. bimaculatus Eimer, Artb. u. Verw., II, p. 101, 1895.

Een extra zwarte vlek in cel 6 der vvls. Zelhem. Nijmegen,
Putten (Z. Mus.) ; Twello (Gold.) ; Hummelo (26), Doe-
tinchem (88); Hengelo (Btk.) ; Bunde (Rk.) ; Eefde (L.

Wag.).
9. ab. concavifasciatus Cuno, Ent. Z., vol. 22, p. 134, 1909.

De buitenrand van de discale gele vlekken op den vvl. niet

recht, maar sterk naar buiten gebogen. Slangenburg (KI.) ;

Beek-Nijm. (Z. Mus.) ; Roermond (Lek.) ; Epen (Wiss.).
10. ab. convexifasciatus Cuno, I.e. Deze buitenrand zeer
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sterk naar binnen gebogen. Doetinchem, Laag-Keppel, Slan-

genburg (KL) ; Cuyck (12) ; Roermond (Lek.) ; Lerop-Lbg.

(Mus. M.) ; Rothem (Rk.) ; Epen (Wiss.).

11. ab. melanosticta Reverdin, Buil. Soc. Lép. Genève, II,

p. 44, 1910. In de eerste gele costaalvlek der wis. een lig-

gend zwart streepje. Lobith (Lpk.).

12. ab. castina Lmbll. Rev. Mens. Nam., 1903, p. 2. In 1

of meer der gele manen op bovenz. der avis. roode vlekjes.

Algemeen.
13. ab. fiammata Blachier, Bull. Soc. Lép. Genève, III, p.

80, 1914. Alan de binnenzijde van den zwarten band der avis.

roode vlekken. Putten (Z. Mus.).
14. ab. ruf a Pionneau, L'Echange, 1924, p. 23. Onderz.

avis, met roode vlekken. Algemeen.
15. ab. benevittatus Cabeau, Rev. Mens. Nam., 1920, p. 18.

De bovenste gele maan aan achterrand avis. ontbreekt.

Aalten (v. Galen) ; Malden (Bo.).

16. ab. rubroanalis Stättermayer, Ent. Anz., IV, p. 134,

1924. Anaaloog der avis. rood, zonder blauw. Malden (Bo. ).

17. ab. bella Stätterm., I.e. Bovenste helft van het anaaloog
zuiver hemelsblauw, scherp afstekend tegen het rood. Maas-
tricht (Lpk.) ; Malden (Bo.).

18. ab. tristis Lbll., Rev. Mens. Nam., 1906, p. 47. Anaaloog
der avis. okergeel inplaats van rood en blauw. Rotterdam (41 ).

19. ab. benesignata Kroul., Rev. Russe d'Ent., vol. 9, p.

110, 1909. Het blauw en het rood van het anaaloog door een

zwarte lijn van elkaar gescheiden. Nunspeet (Vary). Een
zeer belangwekkende afwijking, door Kroulikovsky
uit Rusland beschreven. Vele Oostaziatische rassen bezitten

dit door een zwarte lijn gedeelde oog, evenals de naverwante
Papilio hospiton Gn.

20. ab. clavatus Cabeau, Rev. Mens. Nam., 1911, p. 77.

De zwarte middencelvlek der avis. door een dikke zwarte lijn

verbonden met den zwarten band. Dieren (98) ; Mechelen
(Lpk.) ; Breda (Z. Mus.).

21. ab. dissoluta Schultz, Soc. Ent., vol. 15, p. 58, 1900.

De zwarte celvlek der avis, in het midden open, waardoor
een geel, zwart omrand venstertje ontstaat. Hengelo-Ov.
(Btk.) ; Noordbroek, Apeldoorn (Z. Mus.) ; Enschede (v.

d. M.) ; Lobith (Lpk.) ; Arnhem, Plasmolen (de Vos) ; Breda

(44) ; Deurne (Nies) ; Groningen, Wageningen (Skm.).
22. ab. biadaperta Mezger, Lamb., 1927, p. 98. Als disso-

luta, maar met nog een extra, geel, zwart omlijnd vlekje aan
de middencel. Hoogeveen (Mezger, type).

23. ab. conclusa Uffeln, Int. Ent. Z. Guben, vol. 17, p. 27,

1923. De geheele middencel der avis. dik zwart omrand.
Hengelo-Ov., Laag-Keppel (Btk.) ; Berg en Dal (Bo.) ;

Epen (Wiss.).

24. ab. estrigata Nitsche, Verh. Zool. -bot. Ges., vol. 61,
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p. (221), 1911. De zwarte celvlek der avis. ontbreekt. Berg
en Dal (Bo.).

25. Ver H u e 1 1 beeldt in T. v. E., vol. 2, pi. 7, fig. 3

en 4, een paar dwergen af.

26. De 2 bovenste gele manen langs achterrand rechter

avi. tot 1 gele vlek samengesmolten. Warnsveld (Vary).
Gynandrom. Een vermoedelijke gynandr. in Z. Mus.

Linker vleugels kleiner dan rechter, tarsus van linker achter-

poot veel grooter dan van rechter. Zelhem.
T e r a t o 1. e x x. a. Van Medenbach de R. vermeldt

in Handelingen, p. 12, 1854, een ex. met 1 spriet, midden
op den kop, doch eindigend in 2 knopjes.

b. Oudemans beeldt in T. v. E., vol. 48, pi. 1, fig 2, een

ex. af, waarbij de teekening van linker vvl. onregelmatig is.

Zelhem (Z. Mus.).
c. Een ex. met 1 avi., e.l., Wageningen, 1933 (Skm.).

Pieridac.

Aporia Hb.

3. A. crataegi L. Door het geheele O. en Z. in bosch-

achtige streken, op vele plaatsen onregelmatig, in het W.
al in geen eeuw meer waargenomen. Half Mei tot begin

TuH (17-5 tot 8-7, als uitzondering 28-7-1865, Breda, L.

Mus.).
Vind p 1. Gr. : Groningen. Dr. : Peize, Norg, Donde-

ren, Frederiksoord (1931 en 32 gewoon, Js.), Hoogeveen.
Ov. : Zwolle, Diepenveen, heel Twente. Gdl. : alle bosch-
achtige terreinen. Utr. : Den Dolder (1918, L. Mus.). [Z.H. :

Rotterdam ; Wassenaar, 1836 of '37 talrijk, volgens Bst., I,

p. 218]. N.B, : Breda, Tilburg, Hintham, Helmond (stellig

toch wel meer!) Lbg. : geheele prov. Crem er s schrijft

(Nat. Mbl., vol. 6, p. 22, 1917) : „sporadisch", L a t i e r s,

I.e., p. 31 : ,,Voor zoover ik weet, komt het dier in Limburg
nergens voortdurend talrijk voor." In 1931 bij Epen
en Mechelen zeer alg. (F. F.).

Var. Ons ras behoort tot het typonominale. Afwijkingen :

1. ab. minor Vty., Rhop. Pal., p. 119, 1907. Dwergen.
Epen (de Vos) ; Wageningen (Z. Mus.).

2. ab. $ [lava Tutt, Brit. Butt., p. 227, 1896. Onderz.
vvl. -punt en achtervl. geel. Plasmolen (Wiss.).

3. ab. szulinzskyi Bryk, Ent. Z., vol. 35, p. 63, 1921 (biner-

vula Der., Lamb., 1927, p. 11)., Ader 5 der avis. gevorkt. Epen
(F.F.) ; Houthem, Bijvank (Lpk.) ; Oosterbeek (15).

4. ab. enderleini Bryk, I.e., p. 53. Ader 6 der avis. gevorkt.

Bijvank (Lpk.).

5. ab. Ader 3 linker vvl. gevorkt (en ader 5 rechter avi.).

Bijvank (Lpk.).

6. ab. Ç alepica Cosmovici, Le Nat., 1892, p. 254. Vleu-
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gels zeer weinig beschubd. Bijvank, 2 $ 9 , e.l., dus niet

af gevlogen, (Lpk.).

Pieris Schrank»

4. P. brassicac L, Overal. In den regel de minst gewone
onzer 3 Piens-soorten, vooral de eerste gen. De zomergen.

soms zeer talrijk, dan weer verscheiden jaren veel minder.

Gen. I Mei (meest 2e helft) -half Juni ; gen. II half Juli tot

begin Septr. ; gen. III (bij ons hooge uitzondering !) half

Septr.-begin Octr.

Var. 1. gen. vern. chariclea Stephens, 111. Brit. Ent., I, p.

16, 1828. Voorvl.punt iets lichter, onderz. avi. wat donker-

der dan bij brassicae L.

2. gen. aest. brassicae L.

3. gen. aut. brassicae L. De zeer weinige exx. zijn gelijk

aan de zomergen.
4. ab. $ nigronotata Jach., Revue Russe d'Ent., III, p. 38,

1903. In het midden van den vvl. een klein zwart vlekje.

Amsterdam, Nunspeet (Lpk.) ; Hilversum (Js.) ; Soest (Z.

Mus.) ; Groenekan (79), Apeldoorn (13) ; Berg en Dal (Bo.).

5. ab. marginata Graham Smith, Ent. Ree, vol. 41, p. 174,

1929. Langs den achterrand der avis, een donker randje.

Hilversum (Js.) ; Berg en Dal (Bo.).

6. ab. 9 striata Rocci, Atti Soc. Lig., vol. 19, p. 20, 1919.

Bovenste discaalvlek 'der vvl. door 1 of 2 zwarte lijnen langs

de aderen verbonden met de apicaalvlek. Amsterdam (Lpk.) ;

Muiden (Wp.).
7. ab. 9 posteromaculata Vty., Rhop. Pal., p.337, 1911.

In het midden der avis, een zwart vlekje, Amsterdam (Lpk.) ;

Berg en Dal (Bo. ).

8. ab. 9 glaseri Müller, Int. Ent. Z., vol. 18, p. 276, 1925.

De zwarte wigvormige vlek aan den binnenrand der wis.
ontbreekt. Voorschoten (KI.) ; Apeldoorn (trans., Z. Mus.).

9. ab. vasquezi Obthr., Lép. Comp., vol. 9, p. 89, 1913.

Apicaalvlek der wis. zeer licht grijs. Frederiksoord (Js.) ;

Amsterdam (Lg.) ; Nijmegen (Bo.) ; Roermond (Lek.) ;

Kunrade (Rk.) ; Rijckhoh (Lpk.).

10. ab. 9 maria Van Mellaerts, Lamb., 1926, p. 84. De
2 discaalvlekken der wis. op onder- en bovenzijde door
zwarte schubben met elkaar verbonden. Muiden (Wp.) ;

Berg en Dal (Bo.) ; Groningen (L. Wag.).
11. ab. ìnfra-fasciata Graham Sm., I.e., p. 179. Alleen aan

de onderzijde verbonden. Amsterdam (Lpk.) ; Putten (Z.

Mus.).
12. ab. separata Pionneau, L'Echange, 1928. Aan de onderz.

der wis. is de onderste zwarte vlek gedeeld. Hierden (Bo.).

13. ab, nigroviridescens Rocci, I.e., p. 16, 1919, Onderz.
der avis. zeer donker bestoven, Langeweg-N. Br, (Lpk.) ;

Berg en Dal (Bo. ).
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14. ab. [lavopicfa Rocci, I.e. Onderz. der avis. geel, zeer

weinig bestoven. Warmond (Bst., I, p. 218).

15. ab. venata Vty., Rhop. Pal, p. 164, 1908. Aderen
onderz. opvallend donkerder door bestuiving met violetgrijze

schubben. Amsterdam (Lpk. ).

16. ab. aurea Mosley, Nat, Journ,, III, Suppl. pi. 5, 1896.

Grondkleur bovenz. geel. Hoek van Holland (T. v. E., vol.

48„ pi. 1, fig. 4). Groenekan, een crèmekleurig $ (L. Mus.).

17. ab. carnea Graham Sm., Ent. Ree, vol. 42, p. 3, 1930.

Grondkl. bovenz. rose. Hilversum, alleen rechter vvl. (Lg.).

18. ab. rammel Knop, Ent. Z., vol. 36, p. 68, 1922. De
zwarte apicaalvlek der wis. door lichte aderen doorsneden.

Berg en Dal (Bo.) ; Amsterdam (Lpk.).

19. ab. minor Ksenszopolski, Trudy Izsljed. Volhyni, VIII,

p. 22, 1911. Dwergen. Muiden (Lg.).

20. ab. met vleeschkleurig oog aan het einde der midden-
cel op de bovenz. der avis. Rotterdam (Bst., I, p. 218).

5, P. rapae L, Overal zeer alg. Drie gens., gen. I Maart
(21-3-36)-begin Juni, gen. II begin Juli-eind Aug., gen. III

begin Septr. tot ver in Octr. (10-10-1931 nog een prachtig

gaaf $ ). De rupsen, afkomstig van gen. III, brengen het

stellig niet meer tot pop. Ongetwijfeld zullen talrijke poppen
van gen. II niet meer hetzelfde jaar uitkomen, doch, inplaats

van gen. III, het volgend jaar gen. I leveren.

Var. Literatuur: L e mp k e. Lamb., 1934, p. 78 en volg.

1. gen. vern. rapae L. Het typische $ met apicaalvlek, maar
zonder middenstip op bovenz. vvl,

2. gen. aest. aestivus Vty., Journ. Linn. Soc, vol. 32, p.

178, 1913. Grooter, zwarte teekening veel sterker, onderz.

avis. nauwelijks donker bestoven. (Een zeer enkele maal
komen ook in de voorjaarsgen. sterk zwart geteekende exx.,

vooral ? $ , voor).

3. gen, aut. aestivus trans, ad rapae Vty.-L. Veel dieren

der herfstgen. zijn niet van de zomergen. te onderscheiden,

andere vertoonen kenmerken der voorjaarsgen. : apicaalvlek

min'der zwart, of discaalvlekken onduidelijker, of onderzijde

meer bestoven, etc.

4. ab. minima Vty., Rhop. Pal, pi XXXIII, fig. 40, 1908.

Dwergen. Komen bij geen enkele soort zoo veel voor als bij

rapae.

5. ab. deleta Strand, Nyt Mag. f. Nat., vol. 39, p. 44, 1901.

Exx. der gen. II met onduidelijke apicaalvlek. Hilversum
(Lpk.) ; Nijmegen (Bo.).

6. ab. ?
^

divisa Gelin, Cat. Lép. Ouest de la Fr., p. 24, 1912.

De onderste discaalvlek der wis. (of de bovenste, of beide)

gedeeld. Zeer algem. in gen.I, soms ook in gen. III, met on-
derste vlek gedeeld. Bovenste gedeeld : Leiden (57) ; beide

gedeeld: Rotterdam (40, 42), Breda (47) ; Nijmegen (Bo.).

7. ab. metra Steph., Ill Brit. Ent., I, p. 19, 1828, S van
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gen. I met discaalvlek bovenz. vvl. Zeer algemeen.

8. ab. immaculata De Sélys, Ann. Soc. Ent. Belg., I, p. 5,

1857. Bovenz. geheel wit (behalve vleugelwortel), onderz.

met 1 of beide discaalvlekken. Zie Sepp, titelplaat deel VI.
Vrij gewoon.

9. ab. $ unìmacula Dziurz., Zeitschr. O. E, V., III, p. 20,

1918. Bovenz. vvl. met 1 discaalvlek. Oosterbeek (links, Z.
Mus.). Overigens alleen trans.

10. ab. $ praeterita Kroul., Soc. Ent., vol. 23, p. 3, 1908.

$ met 2 discaalvlekken bovenz. wis. Den Haag (106) ;

Amsterdam (Z. Mus.) ; Berg en Dal (Bo.). [Reeds De
Gavere kende dezen vorm, zie T. v. E., vol. 10, p. 186].

11. ab. 9 [asciata Tutt, Brit. Butt., p. 232, 1896. De beide

discaalvlekken door donkere bestuiving met elkaar verbon-
den. Hintham (116) ; Amsterdam (v. d. M. ; Lpk., ook een

pracht ex. [asciata X nigropunctata) .

12. ab. atomaria Frühst., Ent. Z., vol. 23. p. 42, 1909.

Wortelhelft der wis. sterk donker bestoven. Amsterdam
(Z. Mus.) ; Deurne, Stein, Heugem (Lpk.).

13. ab. 9 nigropunctata Lmbll., Rev. Soc. Nam., 1906, p.

42. In het midden der avis, een donker vlekje. Amsterdam
(Z. Mus., Lpk.) ; Groenekan (28) ; Berg en Dal (Bo.) ;

Lobith, Heugem (Lpk.).

14. ab. marginata Graham Sm., Ent. Ree, vol. 41, p. 174,

noot, 1929. Langs den achterrand der avis, een smal zwart
randje. Berg en Dal (Bo. ).

15. ab. [lava Ter Haar. Onze VI., I, p. 3, 1899 (of 1900).

Geel getinte 9 9 . Het 9 is dimorph, wit of lichtgeel. Beide

vormen komen in alle gens, voor, de witte het meest.

16. ab. $ subtus-[lava Lempke, Lamb., 1934, p. 89. Onderz.
van avis. en wl.punt diep geel. Lobith (Lpk., type).

17. ab. nigrans Vty., Rhop. Pal., p. 150, pi. XXXII, fig.

50, 1908 (zie Lamb., I.e., p. 144!). Geheel donker bestoven.

Naarden (30). Afgebeeld in T. v. E., vol. 34, pi. 17, fig. 1 en2.

Gynandr. Oudemans (T. v. E,, vol. 48, pi. 1,

fig. 6) beeldt een ex. af, links $, rechts 9. Arnhem (Z.

Mus.).
Terato 1. ex. Linker avi. kleiner. Voorschoten (KI.).

Op m. De Vos (T. v. E., vol. 40, p. 18) ving een cop.

van rapae $ X napi 9 , Plasmolen, 10-6-1898. Buitengewoon
jammer, dat hij niet getracht heeft de hybride te kweeken.
[De hybr. napi $ X rapae 9 is reeds bekend (hybr. narapae
Klemann. Int. E. Z., vol. 23, p. 438, 1930)].

6. P. napi L. Algemeen, vooral in zandstreken. Vaak talrijk

op heidevelden, waar geen spoor van de voedselplanten te

vinden is. Drie gens., gen. I April tot begin Juni, gen. II

begin Juli tot ver in Aug., gen. III Septr.

Var. 1 . gen. vern. napi L.

2. gen. aest. napaeae Esp. Eur. Schm., Suppl. p. 119, pi.
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CXVI, fig. 5. 1805. Grooter, het zwart van de bovenz. veel

dieper, vooral bij de ? $ , deze vaak prachtige dieren, de

aderen op de onderz. minder, bij de $ $ soms veel minder,

donker bestoven.

3. gen. aut. napaeae Esp. De bovenz. van mijn September-

serie stemt met die van de zomergen. overeen, de ader-

bestuiving aan de onderz. is bij de 9 9 soms iets sterker.

4. ab. napella LmblL, Hist. Nat. et Moeurs, p. 18, 1902.

Dwergen. Peize, Wageningen (Skm.) ; Schoonoord (Z.

Mus.) ; Groenekan (98) ; Apeldoorn (de Vos) ; Amsterdam
(Js.) ; Den Haag (Btk.) ; Zutfen (L. Wag.) ; Aalten (Cet.);

Stein, Elsloo (Lpk.).

5. ab. flavescens Frohawk, Entomol., vol. 61, p. 77, 1928

(nee bryoniae flavescens Wagner 1903 !). Grondkleur bleek-

geel. Mook, 9, 23-4-1933 (Cet.).

6. ab. $ impunctafa Röber, Seitz, vol. 1, p. 48, 1907.

Bovenz. wis. zonder middenstip. Zeer gewoon in gen. I,

enkele trans, in gen. II.

7. ab. $ bimaculata Schima, Verh. Zool. -bot. Ges., vol.

60, p. 280, 1910. Bovenz. wis, met 2 discaalvlekken. Am-
sterdam (Js.) ; Epen (Lpk.).

8. ab. 9 virilis Röber, I.e., 1907. Discaalvlekken bovenz.

wis. sterk gereduceerd. Maastricht, Stein (Lpk.) ; Berg en

Dal (Bo.) ; Den Haag (31) ; Rotterdam (Z. Mus.).
9. ab. 9 divisa nov. ab. Onderste discaalvlek op de bovenz.

der wis. gedeeld i
) . Veel zeldzamer dan bij rapae. Den

Haag (17) ; Amsterdam (Js.).

10. ab. 9 confluens Schima, 1. c, p. 287, 1910. Beide

discaalvlekken op bovenz. wis. met elkaar verbonden. Epen
(Lpk.).

11. ab. 9 posteromaculata Reverdin, Buil. Soc. Lép. Genève,
II, p. 46, 1910. Op het midden der avis. een zwart vlekje.

Rotterdam (Kallenbach) ; Nijmegen (Bo.) ; Voerendaal
(Br.) ; Soesterveen, Bijvank, Stein (Lpk.).

12. ab. biroi Dioszeghy, Rov. Lapok, vol. 20, p. 193, 1913.

De zwarte apicaalvlek der wis. ontbreekt. Scheveningen ( $ ,

20) ; Helvoirt ( 9 , Wp.) ; Amsterdam ( 9 , Z. Mus.).

13. ab. kautzi Gornik, Zeitschr. O.E.V., vol. 16, p. 78, 1931.

Avis. zonder het zwarte voorrandsvlekje. Onder de $ S van
alle generaties.

14. ab. sabellicae Stephens, 111. Brit. Ent, I. p. 21, 1828,

Op de bovenz. de aderen sterk zwart bestoven, maar zonder
de ,,randstreep" van no. 15. Vooral bij de 9 9 van de gen.

II niet ongewoon.
15. ab. 9 radiata Röber, Seitz, vol. 1, p. 48, 1907^).

^) La tache discale inférieure au recto des antérieures est divisée en
deux parties.

^) Deze naam is alleen juist, wanneer napi L. en bryoniae Ochs. een

specifieke eenheid vormen. Is dit niet het geval (volgens Müller, Int.

Ent. Z., vol. 27, p. 93 enz., 1933), dan moet de naam veranderd worden.
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Vanuit het midden van de onderste discaalvlek op de bovenz.

der wis. loopt een donkere streep naar den buitenrand, de
,,randstreep" (,, Saumstrich" der Oostenrijkers). Dit zijn zeer

donker geteekende exx,, in onze literatuur soms vermeld als

bryoniae Ochs., wat natuurlijk uitgesloten is. Bij ons tot nog
toe alleen in de voorjaarsgen. waargenomen. Delfzijl (Wiss.) ;

Nijmegen (Bo.) ; Mook (Cet.) ; Stein (Lpk. ) ; Brunssum
(Mus. M., zie Nat. Mbl., vol. 18. p. 132. fig.. 1929).

16. ab. marginestixis Dannehl, Mitt. Münch. E. G., vol. 17,

p, 1, 1927. De adereinden op bovenz. avi. diep zwart. Alleen

bij $ napaeae, daar soms heel sterk.

17. ab. aversomaculata Stach, Spraw. kom. Fiz., vol. 58,

p, 113, 1925. Aan de onderz. der wis. 3 zwarte vlekken, de
2 normale discaalvlekken en een derde bij de wl.punt
Gronsveld ( Lpk. )

.

18. ab. deficiens Rocci, Atti Soc. Lig., vol. 30, p. 29, 1919.

De donkere aderbestuiving aan de onderz. der avis. sterk

gereduceerd, alleen in de basale helft nog wat zichtbaar. Bij

de $ $ van onze zomergen. volstrekt niet zeldzaam.

Pontia F.

7, P, daplidicc L» Niet inheemsch, evenmin als in België

en Engeland. In Denemarken daarentegen verbreid, soms
talrijk, Sleesw. -Holst, lokaal, niet zeldz.. Hamburg niet zeldz.,

in Westfalen lokaal, niet zeldz., in de Rijnprov. in het N.
zeer zeldzaam, in 't Z. meer voorkomend. Waarom het dier

in onzen westhoek van Europa zich niet kan handhaven, is

me onbekend. In de 20e eeuw, behalve in 1901, bij ons alleen

een enkel ex. gevangen in 1919, 1925, 1929, 1931, 1934 en

1935. Twee gens., de eerste in Mei (buitengewoon zeldz.),

de tweede Juli-begin Septr.

V i n d p 1. Gr.: Groningen (De Gavere schrijft nog,

T. V. E., vol. 10, p. 187, 1867 : ,, Quoique cette espèce semble

accidentelle dans la plupart de nos provinces, elle est peu
rare chez nous, surtout la génération d' été." Wiss. nam
de soort echter nooit in Gr. waar). Dr. : Schoonoord (1896),
Hoogeveen (Bst., II, p. 144). Gdl. : Brummen, Zutfen, Har-
derwijk (Bst, I, p. 218) ; Nunspeet (1925) ; Vorden (1899,

1901) ; Wageningen (1894) ; Velp (1868) ; Arnhem (1857,

1858, 1869, 1877) ; Nijmegen; Groesbeek (1878) ; Gorssel

(1897); Hummelo (1901); Doetinchem (1901); Slangen-
burg (in 1901 veelvuldig, ,,15 in een uur", daarna nauwelijks

meer. Kl.). N.H. : Amsterdam (1893, 1898, Watergraafsmeer
1901) ; Bloemendaal (1892) ; Velsen (1897) ; Wijk aan Zee
(1931). Z.H.: Den Haa^, Dordrecht; Numansdorp (1901).

N.Br.: Breda (Hey la erts, T. v. E., vol. 13, p. 145:
,,Très rare la première génération, trouvée quelquefois en

nombre en juillet") ; Tilburg (1919) ; St. Michielsgestel

(1929) ; Deurne (1934). Lbg. : Mook (1885) ; St. Jansberg
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(1878); Baarlo. Venlo ; Amby (1901); Bemelen (Mei
1929) ; Maastricht (M a u r i s s e n, T. v. E., vol. 9, p. 171 :

,,Se trouve en abondance certaines années dans les fortifi-

cations au sud de la ville" ; weer 1901, 1935).

Var. Literatuur: L e mp k e. Lamb., 1934, p. 194 enz.

1. gen. vern. Zuidelijker (tot Reims) behoort deze tot belli-

dice Ochs., Schm. Eur., I, 2, p. 159, 1808 : kleiner, het groen
aan de onderz. veel donkerder, het wit op de avis. gere'du-

ceerd tot afzonderlijke kleine vlekjes. Deze vorm is bij ons
onbekend. In coll.-Btk. bevinden zich 2 exx. (Vorden, Mei
1899; Maastricht, Mei 1867), waarbij alleen het groen der
onderz. iets donkerder is, overigens normaal ; in L. Mus. 1 ex.

(Breda, 4-5-1865), dat niet van daplidice is te onderscheiden.
Dit zijn óf afstammelingen van in het voorafgaande jaar toe-

gevlogen vlinders (wat ik nauwelijks geloof), óf immigranten
uit O. richting. Daarentegen bevindt zich in coll.-Cet. een
ex. (Velsen, 20-5-1897), dat grooter is dan de zomergen.,

de teekening der onderz. geelgroen, lichter dan bij daplidice.

Dit behoort tot :

2. f. expansa Vty., Ent. Ree, vol. 31, p. 89, 1919, welke
uitsluitend voorkomt in gen. II van Z. Eur. (gen. I vliegt

daar al in Januari!). Zonder twijfel is dit ex. een Z. immi-
grant.

3. ab. $ bimaculata Rocci, Atti Soc. Ligust., vol. 30, p.

32, 1919. Onder de discaalvlek op bovenz. vvl. een klein extra

vlekje. Hummelo (6) ; Venlo (Z. Mus.).
4. ab. minuscula Vty., Rhop. Pal., p. 327, 1911. Dwergen.

Velp (Z. Mus.).

Euchloë Hb.

8, E, cardamincs L, Het meest in zandstreken (vooral de
duinen) en fluviatiel gebied, veel minder in het polderland,
bij Amsterdam bijv. beslist zeldzaam. Begin April tot halt

Juni. (In T. V. E., vol. 40, p. 371, wordt een gaaf S ver-
meld, 1-7-1897 te Apeldoorn gevangen).

Var. Literatuur : L e mp k e. Lamb., 1933, p. 184 en volg.

1. ab. minora de Sélys, Ann. Soc. Ent. Belg., I, p. 6, 1857.

Dwergen. Niet zeldzaam.

2. ab. tiirritis Ochs., Schm. Eur., IV, p. 156, 1816. De
zwarte stip op bovenz. vvl. precies op de grens van oranje
en wit. Den Haag (20, 32) ; Groenendaal (F.F.) ; Aalten
(Cet.) ; Roermond (Lek.) ; Rijckholt (Rk.) ; Maasband, Be-
melen (Lpk.).

3. ab. paruipuncta Turati, Nat. Sic, 1919, p. 16. Midden-
stip vvl. zeer klein. Maasband, Katsop-Lbg., Bijvank (Lpk.) ;

Frederiksoord (Js.) ; Hulshorst (Vary) ; Vogelenzang, Oos-
terbeek, Nijmegen, Groesbeek, Venlo, Roermond (Z. Mus.),

4. ab. crassipuncta Mezger, Lamb., 1935, p. 115. Midden-
stip zeer groot. Elsloo-Lbg. (Lpk.).



250 B. J. LEMPKE, CATALOGUSDER (13)

5. ab. pupillata nov. ab. Middenstip gekernd. i) Donderen,
Hatert (Wiss.).

6. ab. divisa Shelj.. Mitt. Munch. E. G., vol. 15, p. 97.

1925, Middenstip gedeeld. Valkenburg, onderz. (Lpk.) ;

Wageningen, id. (Skm.) ; Oosterbeek, id. (Z. Mus.).
7. ab. dispila Raynor, Ent. Ree, vol. 17, p. 298, 1905. Op

de onderz. onder de middenstip een tweede vlek. Rijckholt

(Mus. M.) ; Roermond (Fr.).

8. ab. quadripunctata Fuchs, Jahrb. Nass. Ver., vol. 51,

p. 203, 1898. Op 't midden van de bovenz. der avis. een zwart
vlekje. Wamel (F.F.) ; Breda (P.H.) ; Roermond (Lek.) ;

Stein (Lpk.).

9. ab. costaenigrata Closs, Int. Ent. Z., vol. 15, p. 83, 1921.

Voorrand der wis. sterk zwart bestoven. Algemeen bij de

? ? , bij à^ $ $ veel minder.

10. ab. marginata Greer, Ent. Ree, vol. 32, p. 154, 1920.

Een doorloopende zwarte rand langs den achterrand der

wis. Overveen (Z. Mus.) ; Groenekan (109) ; Stein, Val-
kenburg, Epen (Lpk.).

11. ab. marginemaculata Stephan, Iris, 1923, p. 29. Langs
den achterrand der avis, zwarte vlekken. Valkenburg, Epen
(Lpk.).

12. ab. $ citronea Wheeler, Butt. Switz., p. 64, 1903. De
onderz. van de wis. geel tot aan de apicaalvlek, uitgezon-

derd langs den binnenrand. Algemeen.
13. ab. $ . Van de oranje vlek op bovenz. linker vvl. alleen

een breede oranje streep over tusschen costa en middenstip

tot aan de zwarte apicaalvlek. Nunspeet (Vary). 2)

Leptidea Billberg.

9, Li, sinapis L. Zeer zeldzaam. Nog het meest in Limburg,
maar ook daar is de indigeniteit hoogst twijfelachtig. Ik ben
overtuigd, dat deze exx. uit België afkomstig zijn, waar sinapis

verbreid is in het Maasbekken op kalk, Jura en jurassico-

calcaire gronden. In Engeland is het dier veel zeldzamer ge-

worden, in het geheele ons omringende deel van Duitschland

is het overal lokaal en zeldz., maar in Denem. verbreid. 2

gens., de eerste begin Mei-eind Juni (5-5 tot 26-6), de twee'de

half Juli-half Aug.
Vindpl. Gdl. : Slangenburg, 4-8-1901 (KI.); Rhenen,

6-6-1900; Rozendaal, 7-1884; Arnhem, 26-6-1869; Ooy bij

Nijm., 10-6-1877 (alle Z. Mus.) ; Nijmegen. 7-1863 (T. v. E.,

1) La tache discale est pupillée.

2) In T. V. E., vol. 65, p. XIV, vermeldt Van den Bergh een

,,hermaphrodiet", overeenkomende met een afbeelding in Iris, vol. 10, pi.

10, fig. 3. Het hier door Wiskott afgebeelde ex. mist de oranjeroode
apicaalvlek, doch in plaats daarvan loopen oranjeroode stralen van de
middencelvlek naar de zwarte omranding van de vleugelpunt. Zoo goed
als zeker een aberratief $ . Oisterwijk. (Vgl. no. 13).
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vol. 8, p. 34) ; Watertoren bij Nijm., 2^8-1902, 3 exx. (KI.) ;

Beek bij Nijm., 23-7^1912, 2 exx. (KI). N.H. : Bloemendaal,

1862 (T. V. E., vol. 8, p. 34). Z.H.: Scheveningen, 5-1901

(P. H.) ; Den Haag (T. v. E., vol. 36, p. 198). Lbg. : Venlo,
10-6, 12-6, 20-6 (z. jaartal, Z. Mus.) ; Houthem, 7-1919

(2 exx.) en 7-1922 (Wiss.), 15-7-1924 (Lek.) ; Valkenburg.
7-1913, 2 exx. (Wiss.) ; tusschen Rothem en Geulem, 5-5-

1865 (T. V. E., vol. 9, p. 171); Maastricht (Btk.). Dus:
1862, 63, 65, 69, 11, 84, 1900, 01. 02, 04, 12, 13, 19, 22
en 1924.

Var, 1. gen. vern. lathyri Hb., Samml. Eur. Schm., fig.,

797, 798, 1823. Onderzijde der avis, geelgroen met donkerder
groengrijze teekening, die soms bijna den geheelen vleugel

inneemt. Arnhem, Ooy, Rhenen, Venlo (Z. Mus.). Boven-
dien in deze coll. 2 exx. van gen. vern. (Venlo, 10-6 en
20-6) met groenwitte onderz. der avis. en nauwelijks zicht-

bare banden, die aldus zeer sterk aan zomerdieren herinneren.

2. gen. aest. sinapis L. Onderzijde avis. wit of geelwit met
2 grijsachtige dwarsbanden.

3. ab. diniensis Boisd. Gen. et Index, p. 6, 1840. Onderz.
eenkleurig wit of geelwit zonder donkere teekening, bovenz.

normaal. Rozendaal-Gdl. (Z. Mus.).

[4. ab. sartha Rühl, Pal. Grossschm., p. 143, 1893. Onderz.
vvl. spits en avis. geel. ,, Gelderland", Snellen v. Vollenh.

leg. (2)].

Colias F.

*10, C. palaeno L. subsp. curopomc Esp. Niet inheemsch.

Slechts één jaar in Z. Limbg. aangetroffen in een biotoop,

dat geheel vreemd is aan dezen typischen bewoner van uit-

gestrekte hoogvenen. Zeer waarschijnlijk overgevlogen uit

de Ardennen, waar palaeno plaatselijk zeer gewoon is. De
gave toestand van de gevangen exx. is bij een zoo uitsteken-

den vlieger natuurlijk niet het minste bewijs, dat de dieren

in ons land uit de pop zijn gekomen. Gezien de biologie is

dit trouwens volkomen uitgesloten. De vangst blijft overigens

zeer merkwaardig, omdat palaeno sterk aan zijn biotoop ge-

bonden is en niet als trekker bekend is. Komt in W.-Duitschld.

alleen in het Hohe Venn voor, dat grenst aan het Belgische

vlieggebied, in Denem, verbreid, maar lokaal, in Jutland en

zeer lokaal op Seeland.

Vin dpi. Lbg.: Gulpen, Juh 1924, 4 $ $ en 3 9 ? , ].

Prick leg.

11, C, hyale L, Niet inheemsch, 2 gens, i) De eerste gen.

Mei, begin Juni, is zeer zeldzaam waargenomen : Ì $ , Ber-

^) Heylaerts (T. v. E., vol. 12, p. 198) ving een $ te Breda
op 2-8-'68. Dit legde eieren, de rupsen verpopten 13 Sept. en de vlinders

kwamen 27 Sept. uit. Ongetwijfeld is deze derde gen. een abnormaliteit,

veroorzaakt door den warmen zomer van 1868.
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gen op Zoom, 16-5-75 (L. Mus.) ; 1 ex., 18-6-93, Laag-
Soeren (T. v. E., vol. 37. p. XL) ; 1 $ , Mei 1917, Amster-
dam (Lpk.) ; enkele exx., 1-6-1922, Delfzijl (Wiss.) ; 1 ex.,

11-6-34, Welterberg, (Cold.) ; 1 ex. Mei 1934, Aalten (van

Galen). De tweede gen. half Juli-ein'd Septr., zeer onregel-

matig, 1921 talrijk, 1934 middelmatig, de andere jaren meest

zeldzaam of ontbrekend. Aan Cet. is het eens gelukt de rup-

sen buiten te laten overwinteren. Onze winters zijn in geen
geval te koud voor de dieren, daar hyale bij Berlijn bijv. wel
degelijk als rups den winter kan doorkomen. In geheel N.W.
Europa (Engeland, een groot deel van België, ons land,

N.W. Duitschland, Denemarken, Scandinavië) is het hyale

echter onmogelijk zich te handhaven. Onze immigranten ko-

men vrij zeker uit O. richting tot ons, omdat tot in N. Frank-
rijk een ander, dieper gekleurd ras vliegt dan dat wat bij ons

wordt waargenomen.
Var. Literatuur : L e mp k e, Lambillionea, 1936, p. 70 enz.

1. gen. vern. hyale L.

2. gen. aest. hyale L.

3. ab. pygmaea Lmbll., Rev, Mens. Nam., 1906, p. 22.

Dwergen. Lonneker (v. d. M.) ; Lobith (Sch.) ; Breda (36) ;

Roermond (Lek.) ; Slangenburg (KI.).

4. ab. ? brabantica Strand, Ent. Z., vol. 25, p. 253, 1912.

Dwerg, grondkleur niet wit, maar geelachtig. Lith-N.B.

(Z. Mus.). Type : T. v. E., vol. 48, pi. 2. f. 1.

5. ab. 5 flava Husz, Eperj. Ker. Coll., p. 34, 1881. Grond-
kleur niet wit, maar geel. Komt nog al voor, zoodat het raad-

zaam is van elk geel ex. het abdomen te onderzoeken. SchiM-
wolde (Wiss.) ; Grebbe, Dordrecht, Kerkrade (P. H.) ; Arn-
hem (22), Rotterdam (25), Breda (35, 39), Pettelaar-N.B.

(88) ; Roermond, Maasniel, Meezenbroek-Lbg. (Fr.) ; Maas-
tricht (Mus. M.).

6. ab. f lavof asciata Lmbll., Cat. Lép. Belg., p. 409, 1907.

De gele vlekken op den wl. vormen een doorloopenden, on-

onderbroken band. Lobith (Lpk.) ; Voerendaal (Br.).

7. ab. uhli Kovats, Ent. Z., vol. 12, p. 169, 1899. Band
langs den achterrand der wis. eenkleurig zwart, zon'der de
lichte vlekken. Wageningen (Skm.), een klein $ met slechts

enkele kleine onduidelijke vlekjes.

8. ab. apicata Tutt, Brit. Butt., p. 253, 1896. De vlekken-

band op de wis. sterk verkort, de onderste helft ontbreekt.

Apeldoorn (Z. Mus.) ; Hummelo (27) ; Nuth (Cet.).

9. ab. flavoradiata Osth., Schmett. Südb., p. 68, 1925. De
zwarte achterrand der wis. doorsneden door gele aderen,

vooral bij de vvl.punt. Diepenveen (Z. Mus.).
10. ab. macropuncta Finke, Int. Ent. Z., vol. 28, p. 393,

1934. Middenstip wl. sterk vergroot. Drunen (83) ; Lobith

(Lpk.).

11. ab. pupillata Lempke, Lamb., 1936, p. 103. Middenstip
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vvl. gekernd. Drunen (90) ; Lobith, Mechelen (Lpk.) ; Lith,

Houthem (Z. Mus.).

12. ab. intermedia Tutt, I.e., 1896. Op de avis, alleen de

buitenste rij zwarte vlekken langs den rand aanwezig, de

binnenste ontbreekt. Algemeen.
13. ab. obsoleta Tutt, I.e. Avis, zonder zwarte vlekken.

Bergen op Zoom (23) ; Lobith (Lpk.) ; Nuth (Cet.) ; Dom-
burg, Ingen, Venlo (Z. Mus.).

14. ab. unimaculata Tutt, I.e. Bovenz. avis. in het midden

met 1 oranje vlek. Lobith (Lpk.) ; Apeldoorn, Wageningen,
Venlo (Z. Mus.).

15. ab. bipupillata Cabeau, Rev. Mens. Nam., 1922, p. 54.

Op het midden van bovenz. avis. 2 los van elkaar staande

oranje vlekken. Apeldoorn (Z. Mus.).

16. ab. pallidior Ckll., Entom.. vol. 45, p. 323, 1912. Oranje

vlekken in het midden van de avis. nauwelijks ziehtbaar.

Lobith (Lpk.) ; Houthem (Z. Mus.).

17. ab. opposita Zusanek, Zeitsehr. O. E. V., vol. 3, p. 36,

1918. Op onderz. van v. en avis. een volledige rij scherp

geteekende donkerbruine submarginale vlekken. Een niet zeer

zeldzame vorm.
*12. C. chrysothemc Esp. In Aug. 1917 is een $ te Me-

lick bij Roermond gevangen door Fr. (Nat. Mbl., vol. 18,

p. 92, 1929), in coll. van het Missiehuis te Steyl. i) Her-

haling van deze vangst is vrijwel uitgesloten. De soort

is nog nooit in Itahë, Zwitserld., Frankr., Luxemb. en België

waargenomen. Voor Duitschld. bestaan enkele zeer dubieuse

vermeldingen. Zoo zouden in 1911 in Westfalen tussehen

massa's croceus zoowel myrmidone als chrysotheme gevan-

gen zijn, doch Warnecke gelooft daar niets van, gezien

de haast fabelachtige variabiliteit van croceus. De vangst te

Melick is me onverklaarbaar. Het meevliegen met een ero-

ceus-zwerm is een oplossing, die weinig voldoet. De dichtst

bij liggende vindplaatsen van chrysotheme toch liggen in

Oostenrijk, maar daar is croceus evenmin inheemsch als bij

ons !

13. C. electo L. subsp. croceus Fourcroy, 1785 {edusa F.,

1787). Niet inheemsch. Goede croceus-jaren : 1919, 1928 en

1935 (het laatste jaar alleen talrijk in Lbg. en N.B.) ; 1931

middelmatig; 1920, 1929 en 1932 enkele exx. Ab ovo ge-

kweekt door Lpk. in 1931, zie E. B., vol. 8, p. 381, 1932.

Zeer zelden in Mei en Juni waargenomen : Schie'dam, 2-6-

1912 ; Soest, 28-5-1931 ; Stein, 2-6-1931. Dit zijn echter reeds

Z.-Eur. zomerdieren. Normale vliegtijd bij ons eind Juli tot

1) Daar na het overlijden van Broeder Berchmans geen lepido-

pteroloog meer te Steyl is, kon het materiaal van deze coll. jammer genoeg

niet in dezen Catalogus verwerkt worden. Hier bevindt zich ook de coli,

L a t i e r s.
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ver in Septr., soms nog begin Octr. Autochthoon in de kust-

streken van de Middell. Zee en zuidelijker. ^
)

Var. Literatuur: L e mp k e. Lamb., 1933, p. 30 en volg.

Een ongelooflijk variabel dier.

1. ab. minor Failla, Nat. Sic, vol. 7, p. 52, 1887. Dwergen.
Limmen, Epen (Lpk.).

2. ab. alba Lempke, Lamb., 1933, p. 39. Grondkleur zuiver

wit, middenvlek avis. oranje. Leeuwen (Z. Mus.).
3. ab. hélice Hb.. Samml. Eur. Schm., I, p. 67, fig. 440—41.

1805. Grondkleur roomwit (creme), middenvlek avis, oranje.

Oosterbeek, 1879, Zalt Bommel, 1908 (Z. Mus.) ; Slangen-

burg, 1901 (Kl.) ; Wijk aan Zee, 1931 (v. d. M.) ; Roermond,
Deurne, 1935 (Nies). [Harderwijk, Bst.. l, p. 219; Haar-
lem, T. V. E., vol. 6, p. 8 ; Simpelveld, T. v. E., vol. 13,

p. 135 ; Nijmegen, T. v. E., vol. 34, p. XXIV ; Tilburg, E.

B., vol. 7, p. 391 ; oncontroleerbare opgaven, die even goed
tot no. 2, 4, 5, 6 of 7 kunnen behooren].

4. ab. flavomaculata Braun, Lamb., 1928, p. 117. Als hélice,

maar middenvlek avis. geel. Culemborg (Z. Mus.).
5. ab. albissima Ragusa, Elenco Lep. Sic, p. 20, 1916. Mid-

denvlek avis. wit. Gerendal bij Schin op Geul, 1928 (Br.).

6. ab. helicina Obthr., Buil. Soc Ent. Fr., 1880, p. CXLVL
Grondkleur zuiver geel of groengeel. Zandvoort, 1931

(Wiss.).

7. ab, aubuissoni Caradja, Iris, vol. 6, p. 171, 1893. Grond-
kleur lichtgeel, oranje getint. Limmen, 1928 (Sint) ; Montf er-

land, 1931 (Sch.) ; Geulle. 1928 (Mus. M.) ; Heugem, 1928

(Rk.). (Nos. 2—7 komen vrijwel uitsluitend bij de 9 ?

voor).

8. ab. tergestina Stander, Boll. Soc. Adr., vol. 27, p. 149,

1913. Lichtere (gelere) $ S . Hilversum, Amsterdam, Tegelen,
Arnhem, Garderen, Putten (Z. Mus.).

9. ab. flammea Kitt, Z. O. E. V., vol. 9, p. 18, 1924.

Donkerder oranjegeel, meer rood, dan type. Aerdenhout,
Oosterbeek (Z. Mus.) ; Wageningen (89), Dieren (87) ;

Lerop (Fr.).

10. ab. ? basisuffusa Lempke, E. B., vol. 8, p. 392, 1932.

Wortel wis. sterk donker bestoven. Montferland (Lpk.).

11. ab. $ faillae Stef., Buil. Soc It., vol. 32, p. 187, 1900.

In den zwarten achterrandsband van v. en avis. loopen alle

aderen als gele lijnen door. Hilversum (Lpk.) ; Garderen
(Z. Mus.) ; Ulestraten (Rk.).

12. ab. $ atrofasciata Rocci, Atti Soc. Lig., vol. 30, p. 25,

1920. Zwarte achterrandsband zonder gele aderen. Arnhem
(5) ; Kampen, Epen (Lpk.).

^) Reeds in Mei verbreidt de soort zich naar Z. en Midden-Frankrijk,
zoodat het volstrekt niet noodig is aan te nemen, dat onze immigranten
een zeer verre reis achter den rug hebben. Heel vaak zijn ze dan ook nog
mooi gaaf.
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13. ab. 9 hyerensis Strand, Soc. Ent., vol. 33, p. 27, 1918.

Sommige äderen in den zwarten band geel bestoven. Hattem
(Z. Mus.).

14. ab. ? myrmidonides Stauder, Z. W. I. Biol., vol. 12,

p. 59, 1916. Op de wis. in den zwarten band 8 gele vlekken,

op de avis, een samenhangende rij. Oosterbeek (Z. Mus.).

15. ab. 9 internodimidiata Rocci, I.e., 1920. Op de avis.

ontbreekt het binnenste deel van den zwarten band, dat

meestal aanwezig is in den vorm van enkele zwarte vlekken,

geheel. Hilversum (Z. Mus.) ; Amsterdam (Lpk.).

16. ab. completa Lempke, Lamb., 1933, p. 83. Op de avis,

een volledige door de gele vlekken gedeelde zwarte band.

Domburg (Z. Mus.).
17. ab. 9 subobsoleta Rocci, I.e. De lichte vlekken in den

vvl.band sterk gereduceerd. Algemeen.
18. ab. 9 semiobsoleta Rocci, I.e. Geen lichte vlekken op

de avis., wel in den vvl.band. Scheveningen (21) ; Hilversum

(Wp.).
19. ab. 9 pseudomas Ckll., Entom., vol. 22, p. 26. 1889.

Band van voor- en avis. zonder lichte vlekken. Princenhage

(Wp.).
20. ab. magnipuncta Lempke, Lamb., 1933, p. 86. Discaal-

vlek der wis. sterk vergroot. Epen (Lpk.) ; Amsterdam,
Oosterbeek (Z. Mus.).

21. ab. fischerà Braun, Lamb., 1928, p. 117. Discaalvlek der

wis. aan de onderz. gekernd. Domburg (Z. Mus.) ; Scheve-

ningen (22) ; Lerop, Roermond (Fr.) ; Heugem, Ulestraten

(Rk.).

22. ab. pupillata Rev., Bull. Soc. Lép. Genève, I, p. 170,

1906. Discaalvlek wis. aan beide zijden gekernd. Rhenen
(Cet.) ; Doetinchem (Kl.) ; Caber-Lbg. (Mus. M.).

23. ab. bimaculata Rocci, I.e., p. 26, 1920. De 2 vlekken,

waaruit de dubbele discaalvlek der avis, bestaat, raken elkaar

niet (onder of boven). Niet zeldzaam.

24. ab. vufomaculata Lempke, E. B., vol. 8, p. 394, 1932.

De dubbele zilvervlek aan de onderz. der avis. geheel kar-

münrood bestoven. Heugem (Mus. M.).
25. ab. niediecki Strand, Int. E. Z., vol. 3, p. 78, 1909. Aan

de onderz. der avis. 1 in plaats van 2 zilvervlekken. Limmen,
Amsterdam (Lpk.) ; Garderen (Z. Mus.) ; Arnhem (6) ;

Heugem (Rk. ).

26. ab. deannulata Rocci, I.e., 1920. De donkere omlijsting

van de 2 zilvervlekken ontbreekt, alleen de binnenste donkere
lijn is over. Montferland (Lpk.).

27. ab. geisleri Bryk, Ent. Tidskr., vol. 44, p. 109, 1923.

De 2 zilvervlekken sterk uitgerekt. Apeldoorn (99).

28. ab. sedata Rocci, I.e., p. 25, 1920. Op onderz. van v.

en avis. een volledige rij donkere submarginale vlekken. Gar-
deren (Z. Mus.) ; Borgharen, Heugem (Rk.).



256 B. J. LEMPKE, CATALOGUSDER (19)

29. ab. major Ckll.. Entom., vol. 22, p. 176. 1889. Vlucht

grooter dan 52 mm. Soest (Z. Mus.).

Tetarol. ex. Rechter avi. kleiner. Limmen-N.H. (Lpk.).

Goncptcryx Leach.

14. G. rhamni L, In het grootste deel van het land waar-

genomen, het meest in boschachtige streken (ook in de dui-

nen), het minst in het polderland, maar bij en in Amsterdam
elk jaar. 1 gen., half Juli tot in Juni. (Zie ook Oudemans,
Lev. Nat., vol. 37, p. 299).

Var. Literatuur: L e mp k e, Lamb., 1932, p. 29—39.

[1. ab. progressiva Geest, Allg. Z. f. Ent., vol. 7, p. 529,

1902. Vvl. met oranjeroode vlek, ongeveer als bij G. Cleopatra

L. Schoorl, 1933 (Cet.). Helaas bleef het net in het ook bij

Schoorl al overvloedige prikkeldraad hangen, zoodat dit ex.

ontkwam. Een tweede ex. zag Vary in Aug. 1934 bij Nun-
speet. Ook dit ontsnapte].

2. ab. 9 intermedia Tutt, Brit. Butt., p. 264, 1896. Grond-
kleur niet groenwit, maar groengeel. Hilversum, Soest, Groes-

beek, Epen (Lpk.) ; Arnhem (37), Vught (80) ; Groenekan
(L. Mus.) ; Hilversum, Baarn, Apeldoorn (Z. Mus.) ; Ruur-

lo (F. F.).

3. ab. $ pallida Hannemann, Int. E. Z., vol. 9, p. 113,

1916. Grondkleur als normaal 9 . Ulvenhout, $ met normale

wis. en geelwitte avis. (Wp.).
4. ab. flavescens nov. ab. Lichtgeel, zonder groenachtige

tint, de randen iets donkerder geeli). Amsterdam, Sept.

1910, $ (Z. Mus.).

5. ab. fervida Fritsch, Int. E. Z., vol. 5, p. 200, 1911. Die-

per van kleur dan normaal. Oisterwijk (Z. Mus.) ; Ulvenhout,

$ , 1917 (Wp.). Volgens Fritsch vorm van warme zomers.

6. ab. cleodoxa Röber, Seitz I, p. 61, 1907. Middenstip wis.

zeer klein of nauwelijks zichtbaar. Hattem (21) ; Soest, $

en 9 , Epen, $ (Lpk.).

7. ab. hoefnageli Bryk, Ent. Tidskr., vol. 43, p. 173, 1922.

Aan onderz. avis. 7 kleine donkere vlekjes. Ree'ds afgebeeld

door Oudemans, Etude sur la pos. de repos, p. 66, f. 34,

1903. Wel overal.

8. ab. minor Lmbll, Rev. Mens. Nam., 1913, p. 13. Dwer-
gen. Renkum, Ginneken (Z. Mus.).

Gyn a n d r. Utrecht ( Lpk. ) . Linker vvl. en rechter avi.

$ , de beide andere 9 . Zie E. B., vol. 8, p. 184.

Nymphalidae.
Apatura F.

15. A. iris L. Alleen in loofbosschen in Ov., Gdl. en Lbg.

Begin Juli-begin Aug.

^) Jaune pâle, sans teinte verdâtre, les bords d'un jaune un peu plus

foncé.
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V i n d p 1. Ov. : Hengelo, Delden, Diepenveen. Gdl. :

Voorst (Gietelo), Ellecom, De Steeg, Arnhem, Gorssel,

Warnsveld, Vorden, Wildenborch, Lochern, Ruurlo, Rekken
bij Eibergen, Winterswijk. Korenburgerveen, Aalten, Slan-

genburg, Doetinchem, Laag-Keppel, Hummelo, Nijmegen,

Ubbergen. Lbg. : Venlo, Kerkrade, Etzenrade, Maastricht,

Geulem, Gronsveld, Valkenburg, Epen, Vaals. Tusschen

Epen en Vaals (Kerperbosch, Holseterbosch, Vijlenerbosch)

vrij talrijk (Wiss.).

Limenitis F,

16» L, populi L. Alleen in Z. Lbg., daar zonder twijfel

inheemsch. Eind Mei-eind Juni.

V i n d p 1. Lbg. : Vaals, Lemiers, Strucht, Mechelen, Gul-

pen, Gronsveld, St. Pietersberg. [Z. H. : Hardinxveld, een

rechtervvl. in den tuin van Dr. P. v. d. B u r g ; zie T. v. E.,

vol. 16, p. LXXXin. Faunistisch zonder beteekenis].

17. L. Camilla L.i) (Mus. Ludov. Ulr., p. 304, 1764 =
sibilla L., Syst. Nat., XII, p. 781, 1767). In het geheele N.,

O. en Z. in niet te droge boschachtige streken, op de vlieg-

plaatsen vaak gewoon. Half Juni —eind Juli, maar dan totaal

afgevlogen.

V i n d p 1. Fr. : Kollum, Beetsterzwaag. Gr. : Groningen,

Onland. Dr.: Oosterbroek (Eelde), Norg, Assen, Frederiks-

oord. Ov. : Denekamp, Oldenzaal, Lonneker, Delden, Die-

penveen, Zwolle. Gdl. : door de geheele prov. op de geschikte

terreinen. [Z. H. : ,, Jaren geleden één stuk in een tuin bij

Leiden", Bst., I, p. 222]. N. B. : Breda, Ulvenhout, Ginne-

ken, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Helvoirt, Deurne. Lbg. : door

de geheele prov. op de geschikte terreinen.

Var. 1. ab. completa Derenne, Lamb., 1926, p. 90. De
witte, donker bestoven vlek in de middencel der wis. ont-

breekt. Bijvank (Lpk. ).

2. ab. oblitera Robson et Gardner, Young Naturalist, Suppl.,

1886, p. 1. Witte banden meer of minder verdwenen, Norg,
9 Juli 1934, een ex. met enkele grijze vlekken inplaats van
de banden (L. Wag.).

Pyrameis Hb,

18. F, atalanta L. Niet inheemsch. Elk jaar echter komen
immigranten naar ons land en planten zich hier voort, al

wisselt het aantal natuurlijk. De vroegste data, dat de soort

hier is waargenomen, zijn de volgende (indien niets ver-

meld, dan teste Wiss.) : 1921 : 12 Mei ; 1922 : 9 Juni ; 1924 :

11 Juni ; 1926 : 4 Juh ; 1927 : 27 Juni (Lpk.) ; 1928 : 21 Juni ;

1929: 11 Juh; 1930: 8 Juni; 1931 : 21 Mei (Lpk.) ; 1933:

*) L. Camilla auct. nee L. = L. reducta Stgr., teste H i g g i n s, Proc.
Ent. Soc. London, 1933, p. 60.
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21 Mei (Cet.) ; 1934: 24 Juni; 1935: 8 Juni (CoM.). De
rupsen, afkomstig van de immigranten, zijn eind Juli-eind Aug.

volwassen en de daaruit voortgekomen vlinders vliegen tot

laat in den herfst rond. Ook deze gen. plant zich nog voort,

doch de najaarsrupsen brengen het zelden tot pop of vlinder,

zoodat zich hier in het algemeen slechts 1 gen. ontwikkelt.

Overwintering der poppen is uitgesloten. Polak (T. v. E.,

vol. 46, V. p. 4) had in de laatste week van Nov. 1901 nog

eenige levende poppen, waarvan de imagines geheel ont-

wikkeld binnen de pophuid stierven. Overwintering der vlin-

ders in Artis is hem nooit gelukt (T. v. E., vol. 74, p. LXXX).
Ik ken slechts 1 vermelding van een in den winter waarge-

nomen vlinder, nl. een ex., dat 14 Jan. 1926 bij ± —5° C.

op sneeuw te Heemstede gevangen werd (Lev. Nat., vol. 37,

p. 32, 1932). Dit wijst er al op, dat we niet met een echten

overwinteraar te doen hebben. Ook uit Engeland zijn ge-

vallen bekend van exx., die midden in den winter ont-

waakten.!)
Var. Het typische $ is zonder, het $ met witte stip in

den rooden band der wis.
1. ab. nana Schultz, Ent. Z., vol. 19, p. 67, 1905. Dwergen.

Putten (Z. Mus.) ; Stein, Amsterdam (Lpk.) ; Wageningen
(L. Wag.).

2. ab. frac^a Tutt, Brit. Butt., p. 355, 1896. De roode band
der wis. zwart doorbroken. Den Haag (61) ; Amsterdam,

Stein (Lpk.) ; Meerssen, Maastricht (Rk.) ; Buiksloot, Apel-

doorn, Venlo (Z. Mus.).

3. ab. bialbata Cabeau, Rev. Mens. Nam., 1911, p. 22. $

met witte stip in rooden band. Amsterdam (Js.) ; Den Haag
(17), *s-Hertogenbosch (80); Buiksloot, Amersfoort, Berg

en Dal (Z. Mus.).
4. ab. sexiespupillata Vty., Ent. Ree, vol. 31, p. 199, 1919.

$ zonder witte stip in rooden band. Groenekan (82, 83) ;

Amsterdam, Venlo, Apeldoorn (Z. Mus.).

P a t h o 1. ex. Stavenisse, roode achterrandsband van lin-

ker avi. grootendeels verbleekt. (Z. Mus.). Zie T. v. E., vol.

48. pi. 2, fig. 3.

19. P. cardui L. Niet inheemsch. Veel onregelmatiger dan
atalanta ; komt in dit opzicht overeen met Colias electo L.

subsp. croceiis Fourcr. Goede cardui-jaren : 1917, 1928, 1931,

1935 (het laatste jaar alleen in het Z.). Vergelijk deze jaren

met croceas ! De vroegste data, dat de soort hier is waarge-

nomen, zijn (indien niets vermeld, teste Wiss.) : 1920 :14 Mei
(Lpk.); 1921: 11 Aug.; 1922: 8 Aug.; 1923: 21 April!;

1) Dat de soort bij ons tracht te overwinteren, is in elk geval zeker.

Op een door den heer Gast vertoonde film kwam een atalanta voor,

die onder den afhangenden dakrand van een schuur in diepen winterslaap

gedompeld was. De opname was eind Octr. of begin Nov. 1934 bij

Almelo gemaakt.
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1924 : 23 Juni ; 1925 : 1 Juni ; 1926 : 1 1 Juni ; 1927 : 11 Juli ;

1928: Juni (Bo) ; 1929: 17 Juni; 1931 : 11 Juni (29 Juni

nog een af gevlogen immigrant ! Lpk.) ; 1932 : 9 Juni ; 1933 :

30 Juli; 1935: 21 Juni; 1936: 11 Mei (R. Tolman). Ook
hier ontwikkelt zich in den regel slechts 1 gen., hoewel de
vroegste afstammelingen van de immigranten (in een gunstig

jaar vliegen die reeds eind Juli ! ) nog wel eens een tweede
Nederl. generatie kunnen voortbrengen. Bo. vond eind Octr.-

begin Nov. 1928 talrijke volwassen en kleine rupsen bij Mal-
den. Alleen de eerste verpopten zich nog (tot half Nov.) en
kwamen gedeeltelijk in Dec. uit (dit is dus de 2e Nederl.

gen., wel een bewijs, dat er in den regel niet veel van terecht

komt). Zie E. Z., vol. 42, p. 241, 1928 en vol. 45, p. 38,

1931. Ook in 1931 mislukte het kweeken van een tweede gen.

Zie V. d. M. in E. B., vol. 8, p. 369. Voor zoover ik weet, is

hier nooit een overwintering vastgesteld.

Var. 1. ab. minor Failla, Nat. Sic, vol. 7, p. 71, 1887,

Dwergen. Lobith (Lpk.).

2. ab. sexiespupillafa Vty.. Ent. Ree. vol. 31, p. 198, 1919.

De typ. vorm heeft op den vvl. 5 witte vlekken, 1 groote en
een rij van 4. Onder deze laatste treedt nu een extra vlek op,

zoodat evenals bij atalanta een rij van 5 vlekken ontstaat.

Amsterdam (Js., Lpk.) ; Leiden (KI.) ; Putten, Nijmegen (Z.
Mus.) ; Lobith (Sch., Lpk.) ; De Steeg, Breda (Buis) ; Maas-
tricht (Rk.) ; Aalten (Van Galen).

3. ab. ocellata Rebel, Berge's Schmett. buch, p. 20, 1910.

1 of meer der ronde submarginale vlekken op de avis. blauw
gekernd. Twello (Cold.) ; Amsterdam, Oosterbeek, Baarn
(Z. Mus.) ; Malden (Bo.) ; Slangenburg, Leiden (KI.) ;

Katwijk (Olliff) ; Groenekan (81); Zeist (Br.); Diemen
(Lpk.) ; Den Haag (F. F.) ; Wemeldinge (de Vos); Roer-
mond (Lek., Fr.) ; Belfeld, Ambij (Rk.) ; Kunrade (Lpk.),

Vrij gewoon.
4. ab. melanosa Cabeau, Rev. Mens. Nam., 1913, p. 43.

Donkerker, vooral de avis., de zwarte vlekken daar grooter,

vaak gedeeltelijk samenvloeiend. Zie South, pi. 45, fig. 4.

Amsterdam (Lpk.); Breda (39,40) ; Utrecht (Z. Mus.).
5. ab. pallida Schöyen, Tromsö Mus. Aarsh., vol. 4, p. 77,

1881. Grondkleur zeer bleek roodachtig geel. Amsterdam (Js.).

6. ab. carnea Fritsch, Ent. Rundschau, vol. 29, p. 136, 1912.

Grondkleur bruinachtig rose. Lobith (Lpk.).

7. ab. In den buitensten vleeschkleurigen band der voorvls.

een zwart vlekje in cel 2. Oosterbeek (L. Wag.).
8. ab. Het zwart in het midden der wis. gereduceerd, de

zwarte discale band der avis. ontbreekt, de ronde submargi-
nale vlekken op die vleugels kleiner en uitgerekt ; 10-7-1918,

e.l., Den Dolder (L. Mus.). Zie South, pi. 49, fig. 4; het

Nederl. ex. heeft alleen op het midden van den vvl. een zwart
vlekje meer ; onderz, gelijk aan het Engelsche.
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Aglais Dalman.

20. A. urticae L. Algemeen. 2 gens. De eerste komt vanaf
half Juni uit de pop ; een deel betrekt onmiddellijk de winter-

kwartieren, de rest plant zich nog hetzelfde jaar voort en

levert in Aug. en begin Septr. de tweede gen., die in den
herfst eveneens gaat overwinteren (teste Polak). In Maart
en April komen de vlinders weer te voorschijn en leggen in

Mei eieren. Of nog een derde gen. voorkomt, lijkt me zeer

twijfelachtig. 1)

Var. Seizoensdimorphisme komt niet voor. Beide gens,

behooren tot den typonominalen vorm.
1. ab. alba Raynor, Ent. Ree, vol. 21, p. 7, 1909. Grond-

kleur wit. Amsterdam (Z. Mus.).
2. ab. flavotessellata Raynor, I.e. Op de wis. een gele

middenband van costa naar binnenrand over de 2 discaal-

vlekken. Amsterdam, Elsloo-Lbg. (Lpk.).

3. ab. nubilata Raynor, I.e. Van de tweede costaalvlek der

wis. loopt een bestuiving van zwarte schubben naar de zwarte
vlek aan den binnenrand. Zie South, pi. 38, fig. 4. Am-
sterdam (Lpk.) ; Den Haag (Btk. ) ; Groenekan (98) ; Apel-

doorn (de Vos).
4. ab. radiata Raynor, I.e. Met zwarte aderen in het roode

middendeel der wis. Amsterdam (Lpk.).

5. ab. magnipuncta Raynor, i.e., p. 8. De 2 zwarte discaal-

vlekken der wis. sterk vergroot. Schoorl, Elsloo (Lpk.) ;

Amsterdam (Js.) ; Voorschoten (KI.) ; Roermond (Fr.).

6. ab. parvipuncta Raynor, I.e. Deze vlekken sterk ver-

kleind. Algemeen.
7. ab. tripuncta Raynor, I.e. Vvl. met 3 discaalvlekken.

Groenekan (94).
8. ab. unipuncta Raynor, I.e. Vvl. met 1 discaalvlek. Laag-

Keppel (KI.).

9. ab. impuncta Lempke, Lamb., 1931, p. 98. Vvl. zonder
discaalvlekken, overigens normaal, Stein (Lpk.).

10. ab. magninotata Raynor, I.e. De zwarte vlek aan den
binnenrand der wis. sterk vergroot. Stein (Lpk.) ; Arnhem
(23).

11. ah.parvinotata Raynor, I.e. Deze vlek sterk verkleind.

Epen ( Lpk. )

.

12. ab. violescens Slevogt, Horae Soc. Ent. Ross., vol. 34,

p. 530, 1900. De manen langs den achterrand niet blauw, maar
paars. Alleen bij schuin houden te zien. Kollum, Warga,
Naarden, Buiksloot (Z. Mus.).

13. ab victori Derenne, Lamb., 1926, p. 83. De blauwe ma-
nen op V. en avis. afwezig, evenals de witte apicaalvlek der

^) A. urticae tracht wel in gunstige jaren een derde gen. voort te

brengen, gelijk blijkt uit een mededeeling van Knoop (in litt.), die

5 Oct. 1934 bij Almelo een heel rupsennest vond. De dieren verpopten
van 16—24 Octr., doch geen der 41 poppen kwam meer uit. Wel be-
vatten ze alle doode, goed ontwikkelde vlinders.
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wis. ; de 2e en 3e costaalvlek der wis. bijna met elkaar ver-

eenigd. Nieuwenhagen-Lbg. (Mus. M.). Zie Nat. Mbl., vol.

18, p. 131, fig. 2, 1929 en (veel beter) op. cit., vol. 23, p. 8,

fig. 2, 1934. Het ex. verschilt van de gegeven beschrijving

door het niet verbonden zijn der costaalvlekken, behoort

echter tot dezelfde aberratie-richting.

14. ab. ichnusioides De Sélys, Catal. Lép. Belg., p. 18,

1837. Op de wis. zijn de beide discaalvlekken afwezig en de
2e en 3e costaalvlek met elkaar verbonden ; op de avis. een

roode, door zwarte aderen doorsneden submarginaalband, de
blauwe manen zichtbaar. Arnhem (Z. Mus.), verschilt door
het ontbreken der manen. Het type van De Sélys is afge-

beeld in Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 21, pi. 1, fig. 5, 1878.

15. ab. atrebatensis Bdv., Revue et Mag. de Zool., serie 3,

vol. 1, p. 409, pi. 17, fig. 1, 1873. Als de vorige, maar de avis.

met minder rood. Het verschil tusschen beide vormen is zeer

subtiel, te meer, omdat geen 2 exx. gelijk zijn. De Sélys
zelf beschouwde atrebatensis als een synoniem (Ann. Soc.

Ent. Belg., vol. 17. p. XXXVII, 1874). Het verschil der avis.

is echter duidelijk, vooral in de figuren der beide typen.

Groenekan (L. Mus.).
16. ab. nigricaria Lbll., Hist. nat. et Moeurs, I, p. 64, 1902.

Als beide vorige, maar de avis. bijna of geheeï zwart en boven-
dien ontbreken Üe blauwe manen. Haarlem (Z. Mus.) ; zie

T. V. E., vol. 48, pi. 2, fig. 5. Brunssum (Mus. M.) ; zie Nat.
Mbl., vol. 23, p. 8, fig. 3, 1934.1)

P a t h o 1. ex. Met groote geelwitte vlek op beide wis.
Soest (Lpk. ).

Vanessa F»

21» V. polychloros L, Het meest in zand- en boschachtige
streken, ook in de duinen ; veel minder in polderland en op
kleigrond. 1 gen., die vanaf eind Juni (29-6-1930) en na de
overwintering in het voorjaar vliegt.

Var. 1. ab. pyromelas Freyer, N. Beitr., vol. 2, p. 75, pi.

139, 1836. Dwergen. Rhenen (F. F.).

2. ab. pluripuncta Heinrich, Int. Ent. Z,, vol. 10, p. 124,

1917. Op het midden der wis. meer zwarte vlekken. Leiden

(14); Oostvoorne ; Nijmegen, Ellecom, Elspeet (Wiss.);
Bergen op Zoom ; Ginneken (P. H.) ; Roermond (Z. Mus. ;

Lek.) ; Tegelen, Stein (Lpk.) ; Valkenburg (Lg.).

3. ab. kassubiensis Heinrich, Beri. E. Z., vol. 55, p. 106,

1910. Langs den binnenrand der wis. een lange wigvormige
extra vlek. Stein (Lpk.).

^) ab. drusia Ver Huell, Konst en Letterbode, no. 40—41, 1851 ;

Handelingen, p. 32, 1854. Nomen nudum. Van Medenbach de
R o o y toont een teekening met een afwijking, , .waaraan de heer Verhuell
den naam van Drusia wilde toegekend hebben, daar zij bij Doesburg ge-
vangen was". Niet aanwezig bij Ver H u e 1 I's teekeningen in de biblio-

theek der N. E. V.
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4. ab. quinquepunctata Raynor, Ent. Ree, vol. 17, p. 298,

1905. Langs den achterrand der avis. aan de binnenzijde van
de blauwe manen staan zwarte stippen. Apeldoorn (58) ; Ede
(Z. Mus.) ; Hengelo, Amerongen (Btk, ) ; Heemstede (Van
Eyndhoven) ; Tilburg; Tegelen (Lpk.) ; Roermond (Fr., Z.

Mus.).
Terato 1. ex. Snellen van Vollenhoven ver-

meldt een ex. (Handelingen, p. 30, 1854) met linker vleugels

kleiner dan rechter.

22* V. io L, Overal, maar vooral in het W. nogal wissel-

vallig. In den regel 1 gen., die eind Juli —begin Aug. uit-

komt en als imago overwintert. Een enkelen keer een 2e

gen. in den herfst (zie bij [ulva).

Var. 1. ab. ioides Ochs.. Schm. Eur., I, 1, p. 109, 1807.

Dwergen. Nijmegen (Z. Mus.).

2. ab. pallida Tutt, Brit. Butt., p. 326, 1896. De costaal-

vlekken der wis. niet geel, maar wit. Amsterdam (Lpk.).

3. ab. brunnea Reuss, Ent. Ree, vol. 23, p. 16, 1911. Grond-
kleur lichter, meer bruin. Vlijmen {7^).

4. ab. fulva Oudms., T. v. E., vol. 48, p. 6, pi. 2, fig. 4,

1905. ,,De paarsachtig roodbruine grondkleur is overal ver-

vangen door een vaal rosse kleur, als waren de dieren sterk

verbleekt". Amsterdam, als 2e gen. eind Septr. en begin

Octr. 1901 in Artis uitgekomen. Polak heeft de kweek be-

schreven in T. V. E., vol. 46, V. p. 4 ; 30% behoorde tot de

afwijking. Er zijn 19 exx. van bekend (17 in Z. Mus. ; 1 in

L. Mus., 47 ; 1 in coll. Lpk.). De vorm wordt geregeld door

handelaren als temperatuurvorm aangeboden !

5. ab. mesoides Reuss, Entomol., vol. 43, p. 341, noot, 1910 ;

fig. : vol. 42, p. 311, fig. 2. Het oog op den voorvl. buiten-

waarts begrensd door een zwarten band, waarin blauwe
vlekjes, het blauw van het oog op den avi. door 2 zwarte

balken doorsneden, zoodat 3 blauwe strepen ontstaan, waar-

van de middelste meestal in vlekjes is gedeeld. Gewoon.
6. ab. teloides Reuss, I.e. en I.e., fig. 3. Het oog op den

voorvl. buitenwaarts begrensd door een blauwen band, ge-

volgd door een zwart lijntje, het blauw van het oog op den
avi. door 1 zwarten balk (meest den ondersten) doorsneden.

Veel zeldzamer.

Reuss heeft herhaaldelijk over deze 2 vormen geschreven :

Ent. Ree, vol. 22, p. 140, 1910; vol. 23, p. 15, 1911 ; Int.

Ent. Z.. vol. 11, p. 49, 1917; vol. 13, p. 46, 1919. Welke
vorm overheerscht, hangt van het klimaat af : mesoides is

een vorm van koele, gelijkmatige zomers, teloides van warme.
Onze exx. behooren voor het allergrootste deel tot mesoides

of tot den tusschenvorm, waarbij de bovenste zwarte balk

in het avi. oog begint te verdwijnen. Echte teloides met het

prachtig-blauwe oog komen bij ons weinig voor, bijv. Nijme-

gen (Z. Mus.), Eerbeek (Lpk.).
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7. ab. 4yophthalmica Garbini, Bull. Ven. Trent., I, p. 19,

1883. Op de avis, tusschen het oog en den staarthoek een

klein blauw oogje. Hengelo, Slangenburg, Amerongen (Btk. );

Groesbeek, Eerbeek (Lpk.) ; Berg en Dal (Bo.) ; Nunspeet
(Mac G.) ; Hilversum, Soest (Z. Mus.) ; Bergen op Zoom
(Snijder) ; Asten (Rk.) ; Amsterdam, Eindhoven (Lg.) ;

Roermond ( Lek. )

.

8. ab. Alles, wat bij het vvl.oog van normale dieren blauw
of violet is, is hier loodgrijs. Ooische Dijk bij Nijmegen, e.l.,

1931. Bo.

P a t h o 1. e X X. a. Linker avi. heeft de geheele paars-

bruine grondkleur verbleekt, rechter avi. de benedenhelft (90,

zonder vindpl.).

b. Op beide wis. de buitenhelft van de grondkleur sym-
metrisch sterk verdonkerd, als bevochtigd door een vloeistof ;

onderz. echter normaal. Elburg, e.l. (Z. Mus.).

c. Vvls. te kort. De achterrand loopt van den binnenrands-

hoek schuin naar binnen. Nijmegen (Z. Mus.).

23, V« antiopa L. In de zandstreken van haast het ge-

heele land, ook in de duinen. Bovendien in Z. Limburg. Het
meest op de Veluwe, overigens in den regel vrij zeldzaam.

In 1888 bij Schoonoord echter zoo talrijk, dat zoo goed als

alle berken, die er veel staan, waren kaal gegeten. Na een

storm was de grond bedekt met de rupsen (Polak, in litt.).

Vliegt van begin Aug. en na de overwintering in het voor-

jaar ; 1 gen.

Var. 1 . ab. albomarginata nov. ab. Achterrand der vis.

niet geel, maar wit. i) Best, 22-8-1917, een pas uitgekomen
ex. (De Haan, Nat. Mbl., vol. 17. p. 16. fig., 1928).

Moet natuurlijk niet verward worden met de overwinterde

dieren.

2. ab. nana Stephan, Iris, 1923, p. 38. Dwergen. Apeldoorn
(Z. Mus.).

Polygonia Hb.

24. P. e. album L. Langen tijd zeldzaam geweest, doch de
laatste jaren in den Achterhoek en Z. Limburg geregeld

voorkomend, in Limburg zelfs gewoon. In de rest van het

land zeer onregelmatig, in het W. in geen geval inheemsch.

2 elkaar snel opvolgende gens., de eerste eind Juni en Juli,

de tweede Aug. tot het voorjaar. 2
)

^) Le bord extérieur des ailes est blanc au lieu d'être jaune.

2) Frohawk (Nat. Hist. Brit. Butt., I, p. 114, 1924) schrijft, dat de
overwinte/de $ Ç begin April beginnen te leggen en hiermee doorgaan
tot Juni. De eerstgelegde eieren (30 à 40%) leveren den zomervorm
hutchinsoni, de rest de typische donkere dieren, die dadelijk gaan over-
winteren. De hutchinsoni' s planten zich onmiddellijk voort en leveren

Aug.

—

Octr. de tweede, eveneens donkere gen., die ook overwintert.

Waarschijnlijk gaat het bij ons precies zoo, doch zeker weet ik dit nog
niet. Vergelijk de 2 gens, van Agi. urficae !



26'4 B. J. LEMPKE, CATALOGUSDER (27)

V i n d p 1. Fr. : Joure. Gr. : Groningen, Harendermolen.
Dr. : Gasselte, Hoogeveen, Frederiksoord. Ov. : Diepenveen,
Enschede, Delden. Gdl. : Harderwijk, Apeldoorn, Hoog-
Soeren, Twello, Laag-Soeren, Ede, Wageningen, Heezen,
Velp, Oosterbeek, Arnhem ; Zutfen, Vorden, Korenburger-
veen, Aalten, Slangenburg, Hoog-Keppel, Zelhem, Hummelo ;

Montferland ; Nijmegen ; Tiel. Utr. : Soest, Utrecht, Nichte-

vegt, Wilnis. N.H. : Valkeveen, Hilversum, Amsterdam,
Overveen, Wijk aan Zee. Z.H. : Oegstgeest, Leiden, Den
Haag, Zoeterwoude, Gouda, Rotterdam, Rhoon, Dordrecht.

N.B. : Breda, Ginneken, Berlicum, Deurne. Lbg. : Plasmolen,

Venlo, Roermond en het geheele Zuiden.
Var. 1 . gen. I hutchinsoni Robson, Young Naturalist,

vol. 2, p. 110, 1881 {palUdior Tutt, Brit. Butt., p. 346, 1896).

De Juni-Juli-gen. Onderz. lichter, bruinachtig of geelbruin,

bont geteekend. Tanding vaak zwakker. Zie T. v. E., vol.

48, pi. 2, fig. 6 en 8. (In Z. Mus. 1 ex. van 10-9-1906!).

2. gen. II c. album L. De overwinteraars. Onderzijde don-
kerder, minder bont. Tanding der vis. meestal sterker. Zie
op. cit., fig. 7 en 9.

3. ab. pusilla Stichel, Seitz I, p. 207, 1908. Dwergen.
Oosterbeek (Z. Mus.) ; Nijmegen (8).

4. ab. [-album Esp., Schmett. in Abb., I, 2, p. 168, pi.

LXXXVII, fig. 1, ± 1785. Zwarte vlekken op bovenz. ge-

deeltelijk ineengevloeid, zoodat ze minder in aantal, maar
veel grooter zijn. Vorm van witte C verschillend. Valken-
burg, 2-7^1934 (Veldhuijzen).

5. ab. variegata Tutt, Brit. Butt., p. 346, 1896. Onderzijde
donker gemarmerd, met groen. Algemeen onder gen. II. Als
typische vorm blijft die met haast eenkl. onderz.

6. ab. o-album. Tutt, I.e., 1896 {delta-album Jos, Verh.
Zool.-bot. Ges., vol. 69, p. (57), 1919). De witte C gesloten.

Stein (Lpk.).

7. ab. uncipuncta Jos, I.e., fig. 3, 1919. De witte C is

gebroken in een streepje en een punt. Apeldoorn (14) ; Arn-
hem (Z. Mus.) ; Breda (20) ; Ginneken (P.H.) ; Roermond
(Fr.) ; Gronsveld (Btk.) ; Mechelen (Lpk.).

8. ab. iota-album Newnham, Ent. Ree, vol. 5, p. 12, 1894.

Van de C alleen een dun, recht streepje over. Breda (19) ;

Venlo, Delden (Z. Mus.).
9. ab. c-extinctum Gillmer, Int. Ent. Z., I, p. 88, 1907.

De C ontbreekt. Hulshorst (Jurriaanse).

Araschnia Hb.

25. A. levana L. Zeer zeldzaam, nog het meest in Z. Lim-
burg, maar ook daar stellig niet inheemsch. In Denem. 1 maal
bij Esbjerg en een paar exx. op Falster en Möen ; Sleeswijk-

Holstein, Hamburg, Westfalen en de Rijnprov. lokaal, in de
laatste alleen gedeeltelijk zeer gewoon, in België gewoon in
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de Ardennen, in Engeland ontbrekend, een enkelen keer ge-

vangen in het New Forest, 'doch wel zeker geïmporteerd.

2 gens., de eerste Mei en Juni (15-5 tot 20-6), de tweede

JuH en Aug. (11-7 tot 20-8).

Vin dpi. Ov. : Hengelo, 12-6-1890 (T. v. E., vol. 34,

p. XX); Denekamp, Aug. 1901 (Kl.) ; Enschede (1895.

T. V. E., vol. 46, p. 229) ; Zwolle, 1896 (KL). Gdl. : Har-
derwijk, Doesburg, Didam (Bst., I, p. 224) ; Varsseveld (Bst.,

II. p. 147) ; Vorden, Juni 1889 en Juh 1899 (P.H.) ; Laag-

Soeren, 1895 (T. v. E., vol. 46, p. 229) ; Arnhem (1881, Z.

Mus. ; de Vos) ; Nijmegen. (Juni 1889). N.B. : Groot-Zun-
dert, 11 Juh 1901 (T. v. E., vol. 46, p. 229). Lbg. : Venlo.

9 exx. in Z. Mus. (M a u r i s s e n, T. v. E., vol. 13, p. 124,

schrijft : ,,Mr. van den Brandt a rencontre cette espèce à

plusieurs reprises au commencement de juin aux environs

du moulin dit Houtmolen près de Venlo : la variété Prorsa L.

paraît y être moins rare au mois 'd'août.") ; Roermond (Fr.,

3 exx. 2. d.) ; Oud-Vroenhoven, 9 Mei 1926 (Btk.) ; Epen,

5 Aug. 1935 (Wiss.) ; Bemelen, zomer 1926 of 27, Gulpen,

idem, en Gronsveld, Aug. 1926 (Van Mastrigt).

Var. 1. gen. vern. levana L, Er zijn slechts enkele Nederl.

exx. van bekend (o.a. 5 van Venlo in Z, Mus.).

2. gen. aest. prorsa L., Syst. Nat., X, p. 480, 1758. Grooter

en donkerder.

3. ab. margine-lineata Horch, Int. Ent. Z., vol. 26, p. 338,

fig., 1932. Prorsa-vorm met witte lijn langs den achterrand

der avis. Venlo (Z. Mus.).

[4. Van Eecke (Rhop. Neerl., p. 46) schrijft: „4. $.

Nijmegen, Brakhoven leg. Zeer donkere prorsa-vorm. Coll.

Snellen." No. 4 is echter niet meer in L. Mus. aanwezig,

zoodat ik deze afwijking niet kan controleeren].

Melitaea F.

26. M. aurinia Rett. In een groot deel van het land waar-
genomen, lokaal, op sommige vliegplaatsen gewoon. 1 gen.,

eind April-half Juni (25-4 tot 13-6), het meest eind Mei,

begin Juni (in 1902 en '03 nog tot midden Juli; KL).

V i n d p 1. Fr. : Wolvega. Gr. : Groningen, Finsterwolde.

Dr. : Eelde, Eelderwolde (hier soms buitengewoon talrijk.

Dit land is nu ingepolderd, waardoor de soort hier wel zal

verdwijnen, Skm. in litt.), Paterswolde, Peize, Hoogeveen.
Ov. ; Hengelo, Holten, Diepenveen. Gdl. : Harderwijk, Nij-

kerk, Apeldoorn, Voorstonden, Empe, Klarenbeek, Laag-
Soeren, Brummen, Spankeren, Wageningen (talrijk in het

Binnenveld, Geld. Vallei, teste Skm.), Arnhem; Lochem,
Winterswijk, Aalten, Gendringen, Kruisberg, Doetinchem,
Hummelo, Keppel ; Montferland ; Nijmegen, Hatert, Groes-

beek. Utr. : Rhenen, Ruigenhoek ( Blauwkapel ) , Breukelen.

N.H. : Amsterdam (2-6-86, L. Mus.). Z.H.: Nieuwkoop,
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Alfen, Gouda, Noordwijk, Wassenaar. N.B. : Breda, Ulven-
houtsche Bosch, Rijen, Deurne. Lbg. : Mook, Venlo, Roer-
mond, Posterholt, Brunssum, Kerkrade, Eys, Valkenburg,
Bunde.

Var. Een soort, die geografisch zeer sterk varieert. Reeds
De Gavere deelde mee (T. v. E., vol. 10, p. 193), dat

de exx. uit het N. van ons land opvallen door hun grootte

(43 —47 mmvlucht van 17 exx.), wat door Ter Haar
bevestigd wordt. Skm. merkt op (in litt.), dat aurinia bij

Eelderwolde veel meer varieert dan te Wageningen. Een ver-

gelijkende studie van flinke series van verschillende Neder-
landsche vindplaatsen zou zeer waarschijnlijk tot interessante

conclusies leiden.

1. ab. artemis F., Mantissa ins., II, p. 61, 1787. Grondkleur
eenkleurig bruin, zonder geel. Groningen, Apeldoorn, Hatert,

Kerkrade (Z. Mus.) ; Rijen (5, 14).

2. ab. nigrolimbafa Schultz, Ent. Z., vol. 19, p. 205, 1906.

Met breeden zwarten achterrand op alle vleugels. Apeldoorn

(63), Venlo (22) ; Groesbeek, Kerkrade (Z. Mus.).
3. ab. impunctata Schultz, I.e. Zonder de zwarte stippen

langs den achterrand der avis. Alleen in trans. exx. bekend,

waarbij het aantal stippen sterk verminderd is, bijv. Klaren-

beek (Gold.).

4. ab. Avis. geheel donker bestoven op een rij bruine

vlekjes na waarin de zwarte stippen staan. Eelderwolde
(Skm.). Een ander ex. heeft wortelhelft van v. en avis. don-
ker grijs, terwijl de banden op de wis. slechts flauw

zichtbaar zijn. Eelderwolde (Skm.). Een derde ex. heeft de
wortelhelft van v. en avis. sterk verdonkerd. Breda (20).

5. ab. Aan de onderz. der avis. in den gelen middenband
zwarte strepen in de richting van de aderen. Apeldoorn (de

Vos). Zie T. V. E., vol. 42, pi. 2, fig. 2.

27. M. cinxia L. Vroeger, tot de beginjaren onzer eeuw.
een wel plaatselijke, maar op de vliegplaatsen toch vaak ge-

wone vlinder ; tegenwoordig een zeldzaam dier, dat nauwe-
lijks meer gevangen wordt. Vermeld uit het O., Z. en de
duinen. In het laatste gebied is cinxia waarschijnlijk volkomen
uitgestorven, ten minste wat het vasteland betreft, terwijl D e

Graaf (Bst., I, p. 223, 1853) nog sprak van ,, menigvuldig".

In België vliegt de vlinder vooral in het bergachtige deel, in

Engeland is hij uiterst lokaal. 1 gen., half Mei tot in tweede
helft van Juli (14-5 tot 25-7), zelden echter na 25-6.

V i n d p 1. Gr. : Groningen (Bst., I, p. 223, ,,vrij algemeen",

later nooit meer waargenomen). Ov. : Diepenveen. Gdl, : Har-
derwijk, Nijkerk, Apeldoorn, Empe, Klarenbeek, Laag-Soeren,
De Steeg, Arnhem, Oosterbeek ; Zutfen, Warnsveld, Vorden,
Slangenburg, Zumpe, Doetinchem, Hummelo, Keppel, Zel-

hem, Zeddam ; Nijmegen ; Kesteren. N.H. : IJmuiden, Bloe-

mendaal, Overveen. Haarlem. Z.H. : Hillegom, Sassenheim,
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Warmond, Leiden, Wassenaar, Den Haag, Voorschoten,

Oostvoorne. N.B. : Bergen op Zoom (veel in 1909, coll.-

Snijder), Breda, Oisterwijk, Veghel, 's-Hertogenbosch, Cuyck,
Grave. Lbg. : Plasmolen, Venlo, Tegelen, Kerkrade, Bunde,
Vaals.

Var. 1. ab, intedigata Derenne, Lamb., 1926, p. 91. Boven
het midden van den binnenrand der wis. een liggend zwart
streepje, doordat de onderste wortelvlek verbonden is met de
oriderste mediane. Bloemendaal (Z. Mus.) ; Apeldoorn (de

Vos); Zutfen (46), 's-Hertogenbosch (40), Breda (21, 25) ;

Bergen op Zoom (Snijder).

28. M. athalia Rett. Door het geheele O. en Z. in bosch-

achtige streken, op de vliegplaatsen vaak gewoon. 1 gen.,

eind Mei tot eind Juh (30-5 tot 28-7).

V i n d p 1. Dr.: Schipborg (1934 zeer gewoon, Skm.),
Zeegse, Havelte. Ov.: Ootmarsum, De Lutte, Oldenzaal, Del-

den, Holten. Gdl. : Hulshorst, Nunspeet, Putten, Apeldoorn,
Klarenbeek, Voorstonden, Brummen, Spankeren, Loenen,
Laag-Soeren, Oosterbeek, Wolfheze, Wageningen, Ede ;

Warnsveld, Vorden, Lochem, Almen, Gorssel, Eefde, Ruur-
lo, Korenburgerveen, Aalten, Slangenburg, Doetinchem,
Hummelo, Keppel, Doesburg ;, Didam, Bijvank. Utr. : Rhenen,
Amersfoort, Soesterberg, Eemnes. N. H. : Hilversum. N. B. :

Breda (in 1869 in het Liesbosch bij duizenden, teste H e y-

1 a e r t s, T. v. E., vol. 13, p. 27), Ginneken, Rijen, Princen-
hage, Zundert, Tilburg, Oirschot, Eindhoven. Lbg. : Plas-

molen, Venlo, Roermond, Posterholt, Maalbroek, Maas-
niel. Echt, Nunhem, Brunssum, Kerkrade, Epen, Houthem,
Bunde, Maastricht.

Var. 1. ab. molpadia Varin, Lamb., 1931, p. 6, pi. 2, fig.

3 en 4. Bovenz. wis. : aderen donker ; dwarslijnen ontbre-

ken, behalve die voor den achterrand, celvlek en de vlekken

aan den wortel eveneens aanwezig ; avis. : geheel bruinzwart

op een rij vlekken voor den rand na. Onderz. wis. : zwarte
teekening sterk ontwikkeld, straalvormig ; avis. : de 4 vlekjes

aan den wortel zijn zwart in plaats van geelwit. Brunssum,
8-6-1935 (Lek.).

2. ab. navarina De Sélys, Gat. Lép. Belgique, p. 19, 1837.

V. en avis, geheel bruinzwart met een rij bruingele vlekken
voor den rand. Apeldoorn (de Vos), zie T. v. E., vol. 42, pi.

2, fig. 3. Kerkrade (de Vos), I.e., fig. 4 (iets afwijkend, met
2 rijen lichte vlekken op de wis).

Terato 1. ex. Met zeer lange, smalle v. en avis. Vorden
(P. H.).

29. M. dictynna Esp. (de naam is een primair hononiem
en moet bij strikte toepassing der nomenclatuurregels ver-

vangen worden door M. diamina Lang). Zeer lokaal in het O.
en Z., op de vliegplaatsen soms gewoon. 1 gen., tweede helft

van Mei tot tweede helft van Juli (22-5 tot 25-7).
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Vin dpi. Ov. : Delden (Btk.). Gdl. : Slangenburg, Doe^
tinchem (KI). Z. H. : Numansdorp (P. H.). N. B. : Breda
(Mastbosch en Bavel) ; Ulvenhout ; Princenhage (Fr.);

Chaam (P. H.) ; Rijen (19 Juni 1887 zeer gewoon, Snellen,

T. V. E., vol. 36, p. 191) ; Oisterwijk, Oirschot. Lbg. : Venlo,

Tegelen ; Echt (1935, Gielkens) ; Brunssum (1930, dez.) ;

Schinveld (idem); Kerkrade ; Maastricht (Maurissen
schrijft, T. V. E., vol. 9, p. 172 : ,,En abondance dans les

clairières des collines boisées en juin et juillet". Al in jaren

is dictynna niet meer bij de stad waargenomen).
Var. 1 . ab. alba Rehfous, Bull. Soc. Lép. Genève, vol. 1

,

p. 262, 1908. Grondkleur wit, bruinzwarte teekening normaal.

Ulvenhoutsche bosch, 4-6-1891 (15).

2. ab. seminigra Muschamp, op. cit., vol. 1, p. 70, 1905.

Avis, eenkleurig bruinzwart. Oirschot, een ex. met nog een

enkel vlekje (L. Mus.) ; Venlo (id., Z. Mus.).

3. ab., die „op de onderz. der avis. de zwarte stippen

binnen de zwarte halve manen in den band der grondkleur

naast den lichten middenband mist". Rijen (9). Zie Snel-
len. T. V. E., vol. 36, p. 191. Ter Haar (Onze VI.,

p. 26) vermeldt 3 trans., ook van Rijen.

Brenthis Hb.
30. B» selene Schiff. Onze algemeenste Ärgynnide. Vrij-

wel door het geheele land op niet te droge, grazige plaatsen,

op vochtige terreinen vaak gewoon. Ook in de duinen (Was-
senaar, Wijk aan Zee), doch of het dier daar nu nog voor-

komt, nu het gebied zooveel droger is geworden, is twijfel-

achtig. 2 gens., de eerste eind Mei tot eind Juni, de tweede
half Juli tot begin Septr.

Var. 1. gen. vern. selene Schiff.

2. gen. aest. selenia Freyer, Neue Beitr., vol. 6, p. 21, pl.

493, fig. 2, 1852. Kleiner. Gemiddeld is ook onze zomergen.

wat kleiner, al geldt dit voor lang niet alle exx. Een werke-
lijk altijd opgaand verschil bestaat bij ons eigenlijk niet tus-

schen beide gens. Daar echter in de zomergen. nogal dwerg-
exx. voorkomen, gebruik ik er Freyers naam voor.

3. ab. pallida Spuler, Schmett. Eur., I, p. 26, 1901. Grond-
kleur haast wit. Groningen (1858, T. v. E., vol. 10, p. 193) ;

Tilburg (op. cit., vol. 49, p. XXII) ; Venlo (Kl.). Een geel-

bruin overgangsex. van Wolvega (Wp.).
4. ab. interligata Cabeau, Rev. Mens. Nam., 1919, p. 49.

Boven het midden van den binnenrand der wis. een liggende

zwarte streep (als cinxia-interligata) . Kollum, Elburg, Venlo
(Z. Mus.) ; Leek, Vorden (Br.) ; Apeldoorn (de Vos) ;

Hilversum (Wp.) ; Loosdrecht (Wp., 80) ; Almelo, Soester-

veen, Vijfhuizen-N.H. (Lpk.) ; Roermond (Lek.).

5. ab. transversa Tutt, Brit. Butt., p. 295, 1896. De rij

zwarte vlekken in het midden van den vvl. wat grooter en



(32) NEDERLANDSCHEMACROLEPIDOPTERA. 269

langs de aderen met elkaar verbonden, zoodat een zigzaglijn

ontstaat (zie Lamb., 1930, pi. 5, fig. 2). De Punt (72) ;

Doetinchem (45. 46).

6. ab. thaliades Ter Haar. Onze VI., p. 27, 1899 of 1900

(= medionigrans Cabeau, Lamb., 1930, p. 54, pi. 5, fig. 3).

Over het midden van den vvl. loopt een breede, meer of

minder volledige zwarte band. Zie T. v. E., vol. 48., pi. 2,

fig. 10. Kollum, Apeldoorn (Z. Mus.) ; Aalsmeer (}s. ; 68,

het laatste ex. ook de wortel donker) ; Eelderwolde (Wiss.,

als 68).

7. ab. vanescens Cabeau, Lamb., I.e., fig. 1. De ronde sub-

marginale vlekken op v. en avis, verbonden met de chevron-

vormige randvlekken. De andere vlekken ontbreken grooten"

deels. De Punt, Groningen (Z. Mus.). Bij het laatste ex.

zijn de avis. gedeeltelijk donker bestoven en wijkt ook de

onderz. af ; afgebeeld : T. v. E., vol. 43, pi. 14, fig. 8 en 9.

8. ab. striata nov. ab. In plaats van de gewone teekening

lange straalvormige strepen, i) Bürgst bij Breda (28, alleen

op de avis., T. v. E., vol. 13, pi. 6, fig. 4) ; Groningen (op.

cit., vol. 10, p. 193).

31» B. cuphrosync L. Door het geheele O. en Z., lokaal,

op de vliegplaatsen vaak gewoon. 1 gen., begin Mei-begin

Juni (5-5 tot 3-6; maar 1 ex. Juli 1914 in L. Mus., een laat

ex., in geen geval een 2e gen.).

V i n d p 1. Gr.: Groningen (,,zeer gewoon". De Ga-
vere, Handelingen, p. 105, 1857; ,,in 't Z. van Gr. en 't

N. van Dr. overal, op veenachtige gronden meestal zeer

talrijk", Skm. in litt.). Dr. : Norg, Eelderwolde. Ov. : Din-

keloord, Denekamp, De Lutte, Diepenveen (hier in 1896 en

1897 zeer talrijk op het buitengoed Frieswijk, teste De Vos,
T. V. E., vol. 41, p. 79), Deventer. Gdl. : Putten, Apeldoorn,

Hoog-Soeren, Laag-Soeren, Gietelo, Empe, Brummen ; Zut-

fen, Warnsveld, Vorden, Gorssel, Winterswijk, Slangenburg,

Doetinchem, Laag-Keppel ; Wehl, Didam. Utr. : Soest. N.H.:

Texel. N.B. : Breda-Liesbosch, Gilze-Rijen. Lbg. : Plasmolen,

Roermond, Odiliënberg, Maasniel, Bunde, Maastricht, Hou-
them. Valkenburg, Epen, Holset.

Var. 1. ab. interligata Cabeau, Rev. Mens. Nam.. 1919, p.

49. Als selene-intedigata. De Lutte (28) ; Vorden (P.H.) ;

Laag-Soeren (Sch., Lpk. ) ; Doetinchem (Snijder) ; Odiliën-

berg (Lek.) ; Bunde (Z. Mus.).

32. B. arsilache Esp. Een typische bewoner van vochtige

venen. Zeer lokaal, maar op de vliegplaatsen meestal talrijk,

al behoort dit waarschijnlijk, helaas, grootendeels tot het

verleden. De soort loopt nl. zeer veel gevaar in ons land uit

te sterven, doordat haar terreinen verdwijnen door ontgin-

1) Les dessins noirs normaux sont remplacés par de longues stries en
forme de raies.
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ning. Met zekerheid komt arsilache nog alleen voor ten Z.

van Groningen ( Appelbergen), doch ook hier is het gevaar

voor uitsterven zeer groot. 1 gen., eind Mei-midden Juli

(25-5 tot 16-7).

Wat den naam betreft, de Argynniden-specialist R e u s s

beschouwt pales Schiff, en arsilache Esp. als 2 verschillende

soorten, eveneens Wheeler, die schrijft (Ent. Ree, vol.

45, p. 180, 1933), dat het hem onbegrijpelijk is, hoe iemand,

die beide vormen in natura gezien heeft, ze voor één soort

kan houden. Verity daarentegen, die in Iris, vol. 46, p.

101 enz., 1932, een monographie over dit complex van vor-

men publiceerde, beschouwt ze als 2 subspecies (exerges,

greges). Nordstrom heeft de genitaliën onderzocht

(Entom. Tidskr., vol. 54, p. 180, 1933), doch kon geen stand-

vastig verschil vinden. Hier kan alleen een nauwkeurige

kennis van de biologie van beide soorten of vormgroepen een

bevredigende oplossing brengen. Zoolang die ontbreekt, geef

ik de voorkeur aan de conclusie van den specialist.

V i n d p 1. Gr. : ten Z. van de stad, n.l. Harendermolen,

Appelbergen (appèl, militair terrein). De Punt. De Ga-
vere heeft de soort ontdekt. In T. v. E., vol. 10, p. 193,

1867, schrijft hij : „Je la trouve chaque année en juillet sur

les chardons fleuris ; elle y est peu commune". Vooral in

het begin van onze eeuw zijn talrijke exx. gevangen. Bij

Appelbergen heeft arsilache een kleine vliegplaats, maar is

er soms vrij talrijk. Het terrein is de laatste jaren echter

ontwaterd (Skm. in litt.). Lbg. : Venlo (was hier omstreeks

1900 talrijk in het Bulteven ten N. van de stad langs de

Duitsche grens; zie Van den Brandt, T. v. E., vol.

46, V. p. 52. Of het dier er nu nog voorkomt, is onbekend ;

het veen is al grootendeels ontgonnen) ; Blerick, 1920 (Lek.) ;

Vaals, 1902 (Z. Mus.) en 1934 (Gielkens). Bij laatstge-

noemde plaats ontbreekt het voor arsilache noodige biotoop ;

deze 2 exx. zijn ongetwijfeld afkomstig uit de Ardennen,

waar de soort zeer talrijk is.

Var. 1. ab. guedati Vorbrodt, Schmett. Schweiz, II, p.

611, 1914. Als ab. interligata der vorige soorten. De Punt,

Venlo (Z. Mus.).
2. ab. hockacensis Cabeau, Rev. Soc. Nam., 1922, p. 51.

Bovenz. van v.- en avis, voor het grootste deel donker be-

stoven. De Punt (Z, Mus. ; KI.). Cabeau's type is afgebeeld

in Lamb., 1931, pi. V, fig. 4. De beide Hollandsche exx.

verschillen vooral, doordat de avis, niet zoo donker zijn als

bij het Belgische.

33, B. dia L. Uiterst zeldzaam, zoo goed als zeker niet

meer inheemsch. In Denem., Sleesw. -Holst, en bij Hamburg
ontbrekend, in Westfalen alleen in 't O., Rijn-prov. zeldz.,

in België alleen in het heuvelachtige deel van het Maasbek-
ken, niet in Engeland. De meeste vangsten zijn zeer oud.
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2 gens., beide bij ons waargenomen van half Mei tot in Aug.

V i n d p 1. Gr. : Het Onland ten Z. van de stad. In Han-
delingen, p. 105, 1857, schrijft De Gavere: ,,zeer ge-

woon", in Bst., II, p. 147, schrijft De Graaf op gezag

van De Gavere en Van Bemmelen : ,, jaarlijks gedurende
8 of 9 dagen in het Onland." Latere verzamelaars (De
Boer, Ter Haar, Wiss., Skm.) hebben het dier nooit meer
aangetroffen. Dr. : Hoogeveen (Bst, II, p. 147). Gdl. : Arn-
hem, 1874 (Z. Mus.) ; Vorden, Aug. 1906 (P.H.). N.B.:

Liesbosch, 25-7-1866, Ujlvenhoutsche Bosch, 10-5-1870 (L.

Mus.).

Argynnis F.

34. A. ino Rott. Uitsluitend in Z. Limburg. Daar over

het algemeen zeldzaam, maar vrij geregeld. 1 gen., begin

Juni tot half JuH (9-6 tot 10-7).

V i n d p 1. Lbg. : Kerkrade (La tiers, T. v. E., vol.

50, p. XLVII, schrijft, dat ino hier overvloedig voorkomt

op een betrekkelijk klein terrein, dat tegen een helling ligt

en eenigszins vochtig is : talrijke exx. in diverse colls.) ;

Etzenrade (Rk., Gielkens) ; Schinveld (Maessen) ; Hou-
them (Z. Mus.) ; Meerssen (T. v. E., vol. 35. p. XLIV,
eerste Ned. ex.).

Var. 1 . ab. De paarse bestuiving aan de onderz. ont-

breekt bijna geheel. Kerkrade (de Vos).
35. A. lathonia L. Geregeld in de duinen, in de rest van

het land zeer onregelmatig, daar meestal zeldzaam of zelfs

ontbrekend; in sommige jaren (1921 en 1934) dan plotse-

ling talrijk, wel zeker ten gevolge van immigratie. Lathonia

is nu in geen geval meer de gewoonste Argynnide, zooals

Oudemans bijv. nog schreef (Nederl. Insecten, p. 399,

d= 1900). 2, in gunstige jaren 3, generaties. De eerste vliegt

begin April tot begin Juni, de tweede tweede helft van Juli

tot begin Septr., de derde eind Septr. tot ver in Oct., soms
nog in Nov. (in Z. Mus. een ex. van 23-11-1914 ; vermeld in

E. B., vol. 4, p. 171, van 3-11-1914 ; in 1934 : 28-9 tot 13-10).

Var. Literatuur: L e mp k e, Lamb., 1934, p. 251 enz.

1. gen. vern. lathonia L.

2. gen. aest. lathonia L. Verity heeft (Ent. Ree, vol.

45, p. 57, 1933) de zomergen. van C. Eur. postlathonia

genoemd, gebaseerd op een holotype van Hilversum. De op-

gegeven kenmerken passen echter niet op onze gen. aest. in

zijn geheel. Het allergrootste deel is gelijk aan de eerste gen.

3. gen. aut. De weinige ter beschikking staande exx. zijn

zeer klein. Voor het vaststellen van den naam moet meer
materiaal afgewacht worden.

4. ab. minor Ksenszopolski, Trudy Izsljedov. Volyni, vol.

8, p. 41, 1911. Dwergen. Den Haag (8).
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5. ab. pallida Fritsch, Ent. Rundschau, vol. 29, p. 143. 1912.

Licht bruingeel. Aalsmeer (Mac G.).

6. ab. i~nigrum Tutt, Ent. Ree, vol. 21, p. 225, 1909. Boven
het midden van den binnenrand der wis. een liggende zwarte

streep. Apeldoorn, Loosdrecht (Z. Mus.) ; Doetinchem ; Nij-

megen (Wiss.); Hilversum; Bussum (Snijders); Amster-

dam (Cet.) ; Santpoort (Lpk.) ; Aalsmeer (Mac G.) ; Ka-

pelle-Goes (de Vos) ; Roermond (Fr., Lek.).

7. ab. hungarica Aigner, Ann. Hist. Nat. Hung., vol. 4,

p. 504, 1906. Zwarte teekening der wis. meer of minder in-

eengevloeid, al het overige normaal. Zandvoort (Lpk.).

8. ab. melaena Spuler, Schm. Eur., I, p. 29, 1901. Zwarte
teekening van voor- en avis. meer of minder ineengevloeid,

het zilver van de onderz. normaal. Zwolle (16) ; Schevenin-

gen (de Vos).
9. ab. valdensis Esp-, Eur. Schm., suppl., p. 112, pi. CXV,

fig. 4, 1805. Als melaena, maar het zilver van de onderz. der

avis. tot straalvormige strepen ineengevloeid. Slangenburg

(Z. Mus.), afgebeeld T. v. E., vol. 48, pi. 3, fig. 1.

36. A. aglaja L. In een groot deel van het land waarge-

nomen, hoofdzakelijk op zandgronden of boschachtige ter-

reinen. 1 gen., eind Mei tot begin Aug.
V i n d p 1. Fr.: Schiermonnikoog (talrijk. Wiss.), Ame-

land, Kollum, Wolvega, Scherpenzeel. Gr. : Groningen. Dr. :

Eelderwolde, Paterswolde (beide zeer talrijk, Skm.), Peize.

Ov. : Denekamp, Weerselo, Losser, Holten, Diepenveen,

Zwolle. Gdl. : geheele Veluwe (in het Binnenveld bij Wage-
ningen talrijk, Skm.), geheele Graafschap en Achterhoek.

Utr. : Rhenen. Veenendaal, Oud-Leusden, [Waverveen,
Sepp]. N.H. : Naarden, Texel, Den Helder, Castricum, Lim-

men, Velsen, Overveen, Zandvoort. Z.H. : Noordwijk, Was-
senaar, Den Haag, Scheveningen, Loosduinen. N.B. : Breda,

Geertruidenberg, Vlijmen, 's-Hertogenbosch, Helenaveen.

Lbg. : Venlo, Tegelen, Roermond, Posterholt, Odihënberg,

Houthem, Maastricht.

Var. 1. ab. $ flavescens Tutt, Brit. Butt., p. 291, 1896.

Grondkleur lichter, meer oranje. Apeldoorn, Wolfheze, Doe-
tinchem (Z. Mus.) ; Eerbeek, Den Helder, Limmen (Lpk.) ;

Den Haag (16).

2. ab. 5 suffusa Tutt, I.e., p. 290. Wortel der vis. sterk

zwart bestoven, vlekken grooter. Eelderwolde, Diepenveen

(Z. Mus.).
3. ab. $ aurea Tutt, I.e., p. 291. Licht oranjebruin, geler

dan typische 9. Vlijmen (68, 69).

4. ab. nana Wheeler, Butt. Switz., p. 72, 1903. Dwergen.
Doetinchem (Z. Mus.).

5. ab. uiridiatra Strand, Ent. Z., vol. 25, p. 252, 1912.

Vvls. bijna eenkleurig donkerbruin, avis, donker bestoven,

maar teekening zichtbaar. Onderz. vvls. donker bestoven.
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avis. zoo goed als eenkleurig groen met de normale zilver-

vlekken. Wageningen, Z. Mus. (T. v. E., vol. 48, pi. 3, fig.

2, type).

6. ab. emilia Quensel, in : A c e r b y. Travels through

Sweden, Finland and Lapland, II, p. 253, 1802. Bovenz. meer

of minder melanistisch. Wageningen, wis. grootendeels zwart

(L. Wag.) ; Groningen (De Gavere, T. v. E., vol. 10, p. 194,

,,quelquefois").

7. ab. chadofta Haw., Lep. Brit., p. 32, 1803. Aan onderz.

avis. 3 groote zilvervlekken aan den wortel. Groningen (Z.

Mus.). Het ex. wijkt ook aan de bovenzijde af en is afge-

beeld T. V. E., vol. 43, pi. 14, fig. 10 en 11.

37, A. niche L» Op dezelfde terreinen ongeveer als aglaja,

maar in de duinen overal gewoon, in het binnenland veel

minder. 1 gen., tweede helft van Mei (21-5) tot begin Aug.

V i n d p 1. Fr. : Schiermonnikoog. Ov. : Diepenveen, Hol-

ten, Rijssen. Gdl. : Harderwijk, Nunspeet, Empe, Laag-
Soeren, Wageningen, Oosterbeek, Arnhem ; Zutfen, Warns-
veld, Vorden, Laren, Winterswijk, Korenburgerveen, Aalten,

Slangenburg, Doetinchem, Hummelo, Keppel, Zelhem ; Nij-

megen. Utr. : Soest, De Bildt, Vreeland. N.H. : Hilversum,

Naarden en geheele duingebied. Z.H. : duingebied. Zl. : duin-

gebied (Haamstede, Renesse, Domburg). [Eén van de wei-

nige soorten, waarvan ik gegevens uit Zl. bezit ; deze prov.

is zeer slecht bekend]. N.B. : Breda, Ulvenhout. Lbg. : Venlo,

Roermond, Arcen, Melick, Nuth.
Var. Verity heeft er de laatste jaren herhaaldelijk de

aandacht op gevestigd, dat de nomenclatuur van deze en de

volgende soort onjuist is. Linnaeus beschrijft de zilver-

vlekken aan de on'derz. der avis. als volgt (Syst. Nat., X,

p. 481, 1758) : „subtus maculis XIII obsoletis", en (p. 482)
,,Alae maculis argenteis : posticarum 7 marginalibus, puncta

6 disci". Dus aan de onderz. der avis. 13 onduidelijke zilver-

vlekken, 7 grootere langs den rand, 6 kleinere in het midden,

aan den wortel niets. De typische vorm is dan ook niet onze

gewone rijk gevlekte, maar dezelfde, dien G i 1 1 me r veel

later nog eens ab. intermedia zou noemen (Int. Ent. Z., vol.l,

p. 2^8. 1907).

1. ab. en's Meigen, Eur. Schmett., I, p. 64, 1830. On'derz.

zonder zilvervlekken. Korenburgerveen (Van Galen) ; Empe
(Bst., I, p. 223) ; Slangenburg (KI.) ; Wageningen, Wasse-
naar (Z. Mus.) ; Camp, Santpoort (Cet.) ; Haarlem (Tick) ;

Domburg (T. v. E., vol. 53, p. XXXV) ; Breda (23) ; Ul-
venhout (Wiss.) ; Melick (Lck."> ; Arcen (Fr.) ; Roermond
(Mus. M.). (T. V. E., vol. 48, pi. 3, fig 3).

2. niobe L. Zilvervlekken zwak ontwikkeld. Den Helder
(Lpk.) ; Wassenaar (13).

3. ab. cydippe L., Fauna Suecica, p. 281, 1761 {adippe L.,

Syst. Nat., XII, p. 786, 1767). De gewone rijk gevlekte vorm
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(,,subtus maculis 23 argenteis"). Linnaeus' type bevindt zich

te Londen, zoodat het zeker is, dat hij hiermee niet de vol-

gende soort bedoelde.

4. ab. pallida Gillmer, Int. Ent. Z., vol. 1. p. 248, 1907.

Grondkleur bleekgeel. Vorden (P. H.) ; Bergen (67) ; IJmui-

den (Z. Mus.) ; Santpoort (Cet.).

38. A. adippe Rett (nee L., nee cydippe L.). Zeer zeld-

zaam, niet (meer?) inheemsch. In Denem. (maar Seeland

gewoon) en het geheele ons omringende Duitsche gebied lo-

kaal en zeldzaam, in België alleen in het Maasbekken, in

Engeland gewoon in de bosschen van de Z. helft. 1 gen.,

eind Juni-begin Aug. (29-6 tot 5-8).

Vin dpi. Fr.: Kuikhorne (Albarda). Gr. of Dr.: Zuid-

laren, eenmaal op de heide een 5 en 9 in copula (Bst., II,

p. 147). Gdl. : Harderwijk (Bst., I, p. 223); Drempt (I.e.,

, .eenmaal menigvuldig") ; Doesburg (I.e., ,,soms in groote

menigte") ; Vorden (1903, P. H.) ; Slangenburg (1902,

Kl.)i) ; Nijmegen (1875, Z. Mus.). N.B. : Breda (1866, ver-

meld in T. V. E., vol. 13, p. 145 als van Teteringen, en 1869,

L. Mus.) ; Oirschot (T. v. E., vol. 49. p. XXIII) ; Megen
(1875, 2 exx., Z. Mus.). Lbg. : Houthem (1929, Wiss.).

39, A. paphia L. In boschachtige streken in het N., O. en

Z., soms gewoon, maar meestal weinig talrijk. Een enkele

maal in het W. waargenomen. Dit is alleen te verklaren

door een individueele neiging tot trekken of in elk geval tot

uitbreiding van het gebied aan te nemen, een verschijnsel,

dat naar mijn stellige overtuiging bij vele soorten voorkomt.

Meestal zijn dergelijke afgedwaalde exx. $ $ \ l gen., begin

Juh tot half Aug. (11-7 tot 18-8).

V i n d p 1. Fr. : Gorredijk. Gr. : Groningen (DeGavere,
T. V. E., vol. 10, p. 194 : ..même au milieu des rues de la

ville"). Dr. : Hoogeveen. Ov. : Diepenveen (Lettele). Gdl. :

Harderwijk, Ermelo, Putten, Leuvenum, Apeldoorn, Laag
Soeren, De Steeg, Beekhuizen, Arnhem ; Zutfen, Vorden
Eibergen, Varsseveld, Slangenburg, Doetinchem, Hummelo,
Drempt. Zelhem ; Montferland. Bijvank. Utr. : Amerongen,
Zeist. N. H. : Amsterdam (10-8-1932, $ zuigend op Budd-
leia, Lpk.). Z.H.: Leiden (13-7-16, $, in tuin, L. Mus.).
Den Haag, Dordrecht (Jch.). N.B.: Breda, Deurne. Lbg.:
Plasmolen, Venlo, Roermond, Munniksbosch, Odiliënberg,

Borgharen, Kerkrade, Vaals, Mechelen, Epen, Houthem,
Meerssen, Keer. Gronsveld.

Var. 1. ab. 5 valesina Esp.. Eur. Schmett.. I, suppl., p. 73,

pi. CVII, fig. 1, 2, ±: 1800. Grondkleur groenachtig. Slan-

1) ,,De adippe's ving ik onbewust tusschen de agïaja's, hoewel ik me
later herinnerde, dat ze veel wilder waren en uit de hoogte op de agflaja's

neerschoten. Ik heb ze gevangen door beschadigde exx. van aglaja aan
spelden op distels te prikken". (KI. in litt.).
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genburg (Aug. 1901, 5 exx., Kl.i)) ; Doetinchem, De Steeg

(Z. Mus.) ; Den Haag (T. v. E., vol. 46. p. 229) ; Breda
(29-7-1854. 5 exx. in het Liesbosch. T. v. E., vol. 13, p. 145 ;

3 exx. in L, Mus.) ; Deurne (1935. Nies) ; Plasmolen

(5-8-1899. de Vos) ; Vaals (Aug. 1931. Prick).

Danaidae.
Danaus Kluk«

* 40. D. plexippus L, {archippus auct. nee F.). Den Haag.
Oct. 1886 (T. V. E., vol. 30. p. CI). Het eenige bekende
Ned. ex. In Engeland wordt de vlinder (sinds 1876) meer
waargenomen.

Satjnridac»

Melanargia Meigen.
41. M. galathea L. Alleen in het O, en Z.. lokaal, onregel-

matig voorkomend, soms gewoon op de vliegplaatsen. 1 gen..

eind Juni-half Aug. (28-6 tot 12-8).

V i n d p 1. Ov. : De Lutte. Twekkelo, Hengelo. Weerse-
lo. Gdl, : Apeldoorn, Beekbergen, Loenen, Laag-Soeren,

Spankeren, Dieren, Brummen, Voorstonden. Gietelo ; Win-
terswijk, Slangenburg, Doetinchem. Keppel, Hummelo, Zel-

hem ; Montferland ; Nijmegen, Groesbeek. Utr. : Doorn,
Zeist. N.B.: Breda (Liesbosch en Ulvenhoutsche Bosch),

Asten, Deurne. Lbg. : Venlo, Tegelen. Swalmen, Roermond.
Odiliënberg, Maasbree, Kerkrade, Bemelen, Bunde, Houthem,
Geulle, Gronsveld, Valkenburg, Gulpen, Wittem, Vijlen.

Var. Van deze soort zijn een groot aantal vormen be-

kend, waarvan in ons land echter zoo goed als niets is waar-
genomen, waarschijnlijk, doordat te weinig materiaal wordt
verzameld.

1. ab. fasciata Lmbll., Rev. Mens. Nam., 1909, p. 74. Op
het midden van de wis. een van costa tot binnenrand on-

onderbroken doorloopende witte band, doordat het zwarte
streepje, dat van de middencelvlek schuin naar beneden
naar den zwarten achterrandsband loopt, ontbreekt. Hen-
gelo (Btk.) ; Dieren (L. Mus.) ; Apeldoorn (de Vos).

2. var. malmediensis Van Mellaerts, Lamb., 1926, p. 2.

Bij Malmédy (België) vliegt een donker ras (band langs

den achterrand der avis, breeder, onderz. met donkerder
teekening). Verscheiden Zuidlimburgsche exx. zijn hiervan

niet te onderscheiden, wat, gezien den betrekkelijk korten

afstand, niet te verwonderen is. Het grootste deel der Ned.
exx. behoort echter tot het typonominale ras.

3. ab. Dwergen. Houthem (T. v. E., vol, 40, p. 370).

1) Hoe algemeen paphia in dien tijd was, blijkt wel hieruit, dat het

moeite kostte valesina te vangen zonder te veel typische paphia's in het

net te krijgen. 40—50 paphia's zaten soms op één plant (distels en
bramen) ! (KI. in litt.).
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Erebia Dalm,
* 42. E. medusa Schiff. Eenmaal in Z. Limburg een drietal

exx. waargenomen, waarvan 2 gevangen. Zoo goed als zeker

zijn deze afkomstig uit de Ardennen, waar de soort zeer

algemeen is. Dat de gaafheid van één der gevangen exx.

pleit voor een ,,zij 't ook zeer gelocaliseerden indigeen",

zooals Toxopeus schrijft (T. v. E., vol. 63, p. 161),

geloof ik niet. Wehebben hier hetzelfde verschijnsel als bij

Colias palaeno L. subsp. europome Esp. : plotseling worden
enkele exx. van een nooit, noch daarvoor, noch daarna, bij

ons waargenomen soort, maar die in het naburige Belgische

en Duitsche gebied zeer gewoon is, in ons land gevangen,

en wel gelijktijdig en in dezelfde omgeving. Beide gevangen
dieren zijn $ $ (zie bij paphial).

V i n d p 1. Lbg. : Epen, 25 Mei 1920 (Toxopeus leg., coll.

de Vos).
Var. Beide exx. verschillen onderling nogal, maar be-

hooren niet tot een bepaalde afwijking. Ze zijn uitvoerig

beschreven door Toxopeus, I.e., p. 162. Tot welk ras het

Belgische (en onze beide exx.) behoort, is me nog niet be-

kend, in elk geval wel niet tot het typonominale (van

Weenen).

Hipparchia F.
* 43. H. fagi Scop., 1763 {hermione L., 1764). Slechts

éénmaal is een ex. in Nederland gevangen. Het is een $

(sic !), dat zeer af gevlogen is. In het geheele ons omringende
gebied (Denem. tot en met Engeld.) komt de soort alleen

voor in het bergachtige deel van de Rijnprov. (daar niet

zeldzaam) en in België (uiterst zeldzaam in de Ardennen).
V i n d p 1. Gdl. : Kerstendal, tusschen Nijmegen en Beek,

Aug. 1901 (Z. Mus.). (Zooals uit dezen Catalogus herhaal-

delijk blijkt, zijn de jaren 1901—'03 voor dagvlinders zeer

gunstig geweest!).

Var. Het ex. behoort niet tot het typonominale ras, maar
tot ras hermione L. (Rijnprovincie), zoodat L.'s naam, zij het

dan ook niet als soortnaam, bestaan blijft. (Zie Frühster-
f er, Ent. Zeitschr., vol. 24, p. 75, 1910).

44. H. statilinus Hufn. Alleen in het O. en Z., zeer lokaal,

op de vliegplaatsen soms in aantal. De Graaf schrijft van
deze vliegplaatsen (T. v. E., vol. 6, p. 153) : ,,Ce sont des

terrains découverts d'une certaine étendue, formés de mon-
ticules arides couverts en partie de bruyère, de mousse et

de Festuca ovina, et entourés de bois de sapins." Brants,
Ned. VI., p. 5. ving den vlinder tusschen Rozendaal en Beek-
huizen, hoofdzakelijk op stuifzandgronden, die niet al te open
gelegen zijn. 1 gen., begin Aug. tot begin Septr. (9-8 tot

10-9).

V i n d p 1. Gdl. : Harderwijk, Apeldoorn, Hoog-Soeren,
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Laag-Soeren, Rozendaal, Beekhuizen, Velp, Arnhem, Wolf-
heze, Renkum, Wageningen, Ede (de geheele Veluwe dus) ;

Vorden. Utr. : Zeist, De Bildt, Driebergen, Maarsbergen.

N.B. : Breda, Nuland, Lbg. : Venlo, Roermond.
Var. 1. ab. apupillata Vty., Buil. Soc. Ent. It., vol. 47,

p. 190, 1916. Oogen ongekernd. Algemeen onder de soort.

2. ab. caeca Hannemann. Int. Ent. Z., vol. 9, p. 113, 1916.

Bovenzijde zonder oogen. Laag-Soeren ; Rozendaal (7),

Breda (11).

Eumenis Hb»
45. E. scmelc L. Algemeen op droge gronden, vooral

heiden, en in de duinen. 1 gen., begin Juli tot begin Septr.

Var. Onze vorm behoort, in zijn geheel genomen, tot

ras jubara Frühst., Int. Ent. Z., vol. 2, p. 9, 1908, den vorm,

die ook in geheel N. Duitschland vliegt.

1. ab. addenda Tutt, Brit. Butt., p. 398, 1896. Met extra

oogen op de wis., meest tusschen de beide normale. Vledder,

Mookerheide, Hilversum (Lpk.) ; Korenburgerveen (Cet.) ;

Bergen aan Zee (63).

2. ab. caeca Tutt, I.e. Oogen ongekernd. Overal onder de

soort,

3. ab. postcaeca Schawerda, Z, Oest. E.V., vol. 16, p. 31,

1931. Avis. zonder oogje bij den anaalhoek. Norg (Skm.) ;

Brunssum (Br.).

4. ab. holanops Brouwer, De Wandelaar, vol. 7, p. 99, 1935.

Zonder spoor van oogen zoowel op boven- als onderz. De
Beer (Hoek van Holland) (Br.).

5. ab. ? pallida Tutt, I.e., 1896. De band op de bovenz.

der avis, licht stroogeel. Hilversum (Lpk.).

6. ab. minor Cabeau, Rev. Mens. Nam., 1925, p. 6. Dwer-
gen. Maarsbergen (76).

P a t h o 1. ex. Linker avi. op bovenz. en onderz. albinis-

tisch afwijkend. Doorwerth (Z. Mus., af geb. T. v. E., vol. 48,

pi. 3, fig. 5 en 6).
* 46, E. arethusa Esp. Slechts één Nederl. ex. is bekend,

een $ (sic!), gevangen in Juli 1927 (T. v. E., vol. 72,

p. XXXVI), Ook in het ons omringende gebied is het dier

een rara avis. Onbekend in Denem., Sleesw.-Holst., bij Ham-
burg (daar vroeger zeldz., ontbreekt nu), in Westfalen, de
Rijnprov. en Engeland. Uit België alleen zijn 2 vondsten be-

kend (Torgny in het uiterste Z. en Wellin). De vangst bij

ons is dan ook een zuiver toevallige.

V i n d p 1. Lbg. : Mameliserberg bij Vaals (Pater Riedmil-

ler leg., coll. Btk.).

Pararge Hb.
47. P. aegeria L. subsp, vulgaris Zeller (Isis, 1847, p. 143).

Algemeen in boschachtige streken, 2 (of 3 ?) generaties ;
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gen. I begin April tot begin Juni, gen. II eind Juni tot ver

in Aug, Daarna neemt het aantal snel af om in Septr. weer
toe te nemen. Of dit werkelijk een derde gen. is, is me nog
niet duidelijk, In alle opzichten (kleur, teekening, androco-
niën) komen deze exx. met die van gen. II overeen. Zooals
bekend, overwintert de soort als rups en pop. Het is dus
mogelijk, dat de Septr. -dieren nakomelingen zijn van de als

rups overwinterde exx. van gen. I, De kwestie kan alleen

door kweekproeven en door veldwaarnemingen opgelost

worden.
Var. Literatuur: L e mp k e. Lamb., 1935, p. 241 enz.

Onze exx. behooren tot ras tircis Butler (Ann. Mag, Nat,

Hist., 1867, p. 162), dat in geheel W. Eur, vliegt vanaf N,
Frankrijk, Ik heb dit uitvoerig in Lambillionea gemotiveerd.

1. gen, vern, tircis Butler.

2. gen. aest. aestivalis Frühst,, Ent, Z., vol, 22, p, 211, 1909,

Vooral verschillend door de kleinere gele vlekken op de avis.

Ook de androconiën der beide gens, verschillen duidelijk (zie

Ball, Ann. Soc, Ent, Belg., vol, 58, p. 176, 1914).

3. ab, minima Pionneau, L'Echange, no. 449, 1930, Dwer-
gen. Soest (Lpk.) ; Venlo (Z. Mus,).

4. ab. punctata Gussich, Glasnik, vol, 22, p. 219, 1917. In

de vierde gele vlek der avis. (vanaf anaalhoek) een stip of

oogje. Algemeen.
5. ab. antico-excessa Lempke, Lamb,, 1935, p, 242.

Vvls. met extra oogen. Een ex. met extra oog in cel 3 der

wis, Hilversum (Lg,),

6. ab, postico-excessa Lempke, l.c, p, 243. Avis. met extra

oogen. Een afzonderlijk klein oogje bij den staarthoek.

Soest (Lpk.),

7. ab. caeca Lempke, 1, c, p, 243. Apicaaloog der vvls. niet

gekernd. Slangenburg (KI.).

8. ab. albescens Obthr., Et. d'Ent., livr, XX. p, 32, 1896.

Grondkleur sterk verbleekt, gele vlekken normaal. Beek bij

Nijm. (Z. Mus.) Afgebeeld : T. v. E., vol. 8, pi, 2, fig. 1.

48, P. megera L. Algemeen, 2 gens,, de eerste begin Mei
tot half Juni, de tweede half Juli tot begin Septr.

Var. 1 . gen, vern. megera L.

2. gen. aest. filipluma Ball, Ann. Soc, Ent. Belg., vol. 58,

p. 177, 1914. Het ondereind van de androconiën meer draad-

vormig dan bij de gen. vern. Macroscopische verschillen kan
ik bij onze 2 gens, niet ontdekken.

De soort is zeer variabel wat het aantal oogen betreft.

Normaal is op de vvls. een enkel gekernd oog, doch even
vaak bevindt zich een klein extra oogje daarboven. De avis,

hebben meestal 4 oogen, soms 3 of 5, een $ met 6 oogen
van Mook (Bo,), Soms is het anaaloog dubbel.

3. ab. minor Gussich, Glasnik, vol. 22, p. 220, 1917. Dwer-
gen. Langeweg-N.B. (Lpk.) ; Lunteren (Mac G,).
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4. ab. pallida Gillmer. Int. Ent. Z., vol. 1, p. 335, 1907.

Grondkleur bleeker. Groesbeek (Lpk.) ; Helvoirt (67) ; Sta-

venisse (Snijder).

5. ab. ? transfuscata Cabeau, Rev. Mens. Nam., 1920,

p. 2. Het middenveld der wis. tusschen de 2 dwarslijnen

donkerbruin bestoven. Amsterdam (Lpk.) ; Mook (Bo. ).

6. ab. bipupillata Mosley, Nat. Journal, 1896, p. 16. Het
apicaaloog der wis. dubbel gekernd. Slangenburg (KI.) ;

Groesbeek, Eerbeek, Langeweg-N.B. (Lpk.) ; Mook (Bo.) ;

Amerongen (Btk.) ; Hilversum (Js.) ; Bergen aan Zee
(F.F.) ; Rotterdam (Z. Mus.) ; Breda (P.H.); Lobith (Sch.).

7. ab. alberti Albert, Ent. Z., vol. 9, p. 57, 1895. Vvls. met
extra oog in cel 4, dus vlak onder het normale. Mook (Bo.).

8. ab. addenda nov. ab. Met extra oog in cel 3 der vvls.i).

Putten, Lage Vuursche, Haarlem (Z. Mus.) ; Joure (20),

Loosdrecht (74) ; Amsterdam, Groesbeek (Lpk.) ; Bergen
op Zoom (Snijder) ; Ulestraten (Rk.).

9. ab. Croesus Stauder, Z. wiss. Ins. Biol., vol. 17, p. 173,

1922. Met 4-6 extra oogen op de wis. Mook, 9, 26-5-1935

(Bo.) met dubbel gekernd apicaaloog, er boven 2 kleine oog-

jes, er onder 1; Harderwijk, $, 13-5-1920 (Bo.), als het

vorige, doch 1 klein oogje boven het dubbel gekernde ; Har-
derwijk, Î, 15-5-20 (Bo.), apicaaloog dubbel gekernd en

bovendien nog 4 extra oogjes op den vvl.

10. ab. furialis Schultz, Ent. Z., vol. 21, p. 278, 1908. In

plaats van de oogen enkele zwarte stippen op de avis. Lange-
weg-N.B. (Lpk.).

11. ab. Avis. sterk verdonkerd, de middenband smal, de
gele teekening om de oogen nauwelijks zichtbaar. Apeldoorn,

$ (de Vos).
P a t h o 1. ex. Het grijsbruin van den rechter avi. gedeel-

telijk verbleekt. Bilthoven (87).

49. P. maera L. Niet inheemsch. Slechts enkele exx. zijn

bekend, alle uit de vorige eeuw. Waarschijnlijk overvliegers

uit België, waar de soort in de Z. Ardennen gewoon is. Zelfs

aan de Gileppe zijn de laatste 25 jaar maar 2 exx. gevangen !

In België 2 gens., de eerste begin Juni-half Juli, de tweede
half Aug. tot half Septr. (Derenne in litt). Haast al onze
exx. moeten dus tot de voorjaarsgen. behooren.

V i n d p 1. N. B. : Breda, eind Juh op de Galdersche Heide
(T. V. E., vol. 13, p. 78). In Z. Mus. 1 $ 3-7-1877, 1 $

z. d, Ginneken, Juni 1899, 1 ex. (P. H.). Rijsbergen, 1 5 en
1 $ 29-7-1866 (L. Mus.). Deze zijn van den Balleman, zie

T. V. E., vol. 13, p. 146, op dezelfde plaats en dag als

achine Scop. Lbg. : Vaals, eind Juni 1868 op den Schneeberg,

Maassen leg. (T. v. E., vol. 13. p. 78 en 124).

Var. Volgens de opgaven zijn zoowel de typische vorm

^) Un oeil supplémentaire se trouve dans la cellule 3 des antérieures.
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als subsp. adrasta Hb. in ons land gevangen. Dit is mogelijk,

daar beide ook uit België vermeld wor'den {adrasta het meest).

De exx., die ik gezien heb, behooren tot adrasta Hb.
* 50« P. achine Scop. Slechts 1 ex. in Nederland waarge-

nomen. Ook uit Denem. is slechts 1 ex. bekend ; geen enkel

van Sleesw.-Holst., Hamburg en Westfalen ; slechts 2 oude
vondsten zijn uit de Rijnprov. bekend (Trier en Neuenahr) ;

in België in de zuidel. Ardennen zeer lokaal ; niet in Engeld.

1 gen.

V i n d p 1. N.B. : Breda, 29 Juli 1 866 door H e y 1 a e r t s

bij den Balleman, vlak bij de Belgische grens (T. v. E., vol.

13, p. 146).

Aphantopus WalÏengrcn.
51. A. hypcrantus L. Haast in alle boschachtige, niet te

droge streken; ook in de duinen (Wiss.). 1 gen., begin

Juni tot eind Juli.

Var. Literatuur: L e mp k e. Lamb., 1935, p. 199 enz.

Het type heeft op de onderz. van de wis. 3, van de avis. 5

oogen.

1. ab. minor Fuchs, Jahrb. Nass. Ver., vol. 44, p. 215, 1891.

Dwergen. Laag-Soeren (KI.) ; Muiden (Z. Mus.).
2. ab. infra-pallida Lempke, I.e., p. 202, r935. Onderz. veel

lichter, bovenz. normaal. Gronsveld (Lpk. ).

3. ab. hyperophthalma Stander, Ent. Anz., vol. 2, p. 55,

1922. Op bovenz. wis. 3 oogjes of stippen. Evenals no. 4

tot en met 9 overal onder de soort.

4. ab. hyperantoidana Strand, Archiv f. Nat., 1919, A. 4,

p. 15—16. Op bovenz. wis. 1 ocel of geen enkele.

5. ab. hyperantella Strand, 1. c. Op bovenz. avis. 1 oogje

(stip) of geen enkel.

6. ab. pseudohyperantus Strand, 1. c. Op bovenz. v. en avis.

1 oogje of geen enkel.

7. ab. marpurgensis Strand, 1. c. Onderz. v. en (of) avis.

met extra oogen.

8. ab. vidua Müller, Fauna Fridr., p. 36, 1764. Onderz.
wis. 2, avis. 5 oogen.

9. ab. hyperantoides Strand, 1. c, 1919. Onderz. wis. 1,

avis. 5 oogen.

10. ab. cabeaui Pionneau, L'Echange, 1929. Onderz. vvl.

zonder, avi. met minder dan 5 oogen. Lutterzand (Z. Mus.).
11. ab. arete Müller, 1. e, 1764. Onderz. van v. en avis, met

witte stippen in plaats van alle of de meeste oogen. Slangen-

burg, 1901 K.l. ; Arnhem (Ver Huell, Handelingen, p. 70,

1856) ; Venlo (T. v. E., vol. 13, p. 136).

12. ab. cuneata Gillmer, Int. Ent. Z., vol. 1, p. 359, 1908.

Alle of de meeste oogen aan de onderz. eenigszins uitgerekt.

Langeweg-N.B. (Lpk.) ; Hatert (Bo.).
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P a t h o 1. ex.: met bijna witte avis. Groningen (T. v.

E., vol. 10, p. 196).

Maniola Schrank.

52. M. jurtina L. Haast overal algemeen, 1 gen., half

Juni-half Aug. (19-6 tot 18-8).

V, a r. Literatuur : L e mp k e. Lamb., 1935, p. 71 enz.

1. ab. nana Stephan, Iris, 1923, p. 23. Dwergen. Laag-

Soeren (Kl.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Bilthoven (Br.).

2. ab. leucothoë Cabeau, Rev. Mens. Nam., 1923, p. 24.

Grondkleur wit. Amersfoort. $ (Ent. Ber., vol. 8, p. 536). Al-

leen de band van androconiën blijft donker.

3. ab. 9 alba Blackie, Entom., voi. 53, p. 277, 1920. De
groote vlek op de wis wit in plaats van bruin. Slangenburg

(Btk., Kl.) ; Hatert (Lpk.) ; Epen (Wiss.).

4. ab. ? pa//en5 Th. Mieg. Le Nat., vol. 11, p. 74, 1889. De
groote vlek geelachtig wit. Lochem (Btk.) ; Slangenburg

(KI.) ; Voorst, alleen links (Cold.) ; Eerbeek (Lpk.) ; Nun-
speet (Mac G. ) ; Nijmegen, Overveen, Houthem alleen rechts

(Z. Mus.). Zie T. V. E., vol. 48, pi. 3, fig. 9 en pi. 4, fig. 3.

5. ab. $ intermedia Blackie, 1. e, p. 278, 1920. Vlek geel,

in allerlei tinten. Niet zeldzaam,

6. ab. $ huenei Kroul, Soc. Ent., vol. 23, p. 3, 1908. Vlek
donkerbruin bestoven, daardoor onduidelijk. Ommen, Apel-

doorn, Hilversum (Z. Mus.) ; Lisse (53).

7. ab. $ suf [usa Tutt, Brit. Butt., p. 406. 1896. Zonder
gelen ring om het oog aan de vvl.punt. Niet zeldzaam.

8. ab. ? rufocincta Fuchs, Jahrb. Nass. Ver., vol. 53, p. 37,

1900. Met duidelijke geelbruine vlek in het midden der avis.

Werkelijk duidelijke exx. bij ons zeldzaam (zomers niet warm
genoeg?). Zeegse (Skm.) ; Aalten (Vegter) ; Camp (Cet.).

9. ab. ? subhispulla Strand, Ent. Z., vol. 25, p. 254, 1912.

Als de vorige, maar op de wis. 2 onder elkaar staande af-

zonderlijke oogen. Arnhem (Z. Mus.). Zie T. v. E., vol. 48,

pi. 4, fig. 4, 1905 (type).

10. ab. $ Hertha Heinrich, Beri. E.Z., vol. 54, p. (3), 1909.

Met groote bruingele vlek op de wis. onder het oog. Frede-
riksoord (Js.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Camp (Cet.) ; Haarlem
(Z. Mus.) ; Den Haag (26) ; Langeweg, Epen (Lpk.).

11. ab. anommata Vty., Entomol., vol. 37, p. 56, 1904.

Zonder oog op de bovenz. der wis. Breda, $ (52).

12. ab. caeca Rebel, Berge-Rebel, p. 52, 1910. Oog der

wis. ongekernd. Algemeen bij de $ $ ; zeer zeldzaam bij de

? 9 : Meers-Lbg. (Lpk.).

13. ab. etymanthoides Strand, Arch. Nat. Gesch., 1919, A.
4, p. 16. Onder het oog en er tegen aan een zwarte stip.

Frederiksoord (Js.) ; Epen (Lpk.).

14. ab. bioculata Rebel, 1. c, 1910. Oog dubbel gekernd.
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Bij het 9 algemeen, vooral aan de onderz. Nederl. $ $

ken ik niet.

15. ab. addenda Mousley, Ent. Ree, vol. 15, p. 160, 1903.

Met extra oogen. Groningen ( 5 , bioculata en oogen in cel

2 en 3 der wis. ; 22) ; Nijetrijne ( ? , extra oog in cel 3 van
vvl. ; Lg.) ; Weerselo ( 9 , bioculata en oog bij staarthoek

avi.), Nunspeet ( 9, bioculata en oog in cel 2 van vvl.),

Langeweg- N.B. ( $ , oog bij staarthoek linker avi. ; Lpk.) ;

Amsterdam ( $, oog bij staarthoek avi,; F. F.).

16. ab. infva-pupillata Lempke, Lamb., 1935, p. 150. 1 of

meer der ronde zwarte stippen aan de onderz. der avis. ge-

kernd. Camp (Cet.) ; Hilversum (Lpk.) ; Zundert (Z. Mus.).
17. ab. infra-impunctata Lempke, I.e. Geen zwarte stippen

aan de onderz. der avis. Algemeen bij het 9 , zeldzaam bij

het 5 .

18. ab. 9 grisea Tutt, Brit. Butt., p. 404, 1896. Buitenband
aan de onderz. der avis. grijsachtig. Castricum, Chaam (Lpk.).

Pathol. exx. met meestal onregelmatige lichte vlekken
komen bij jurtina nogal voor. Ze zijn in onze literatuur meest
vermeld als ab. semialba Bruand, een volkomen onjuiste be-

naming.
a. $ , linker vvl. en beide avis. met witachtige vlekken.

Apeldoorn (Lpk.).

b. 5, met lichte striemen op de 4 vis. Denekamp (136).
c. Vvls. met groote witte vlek, avis. op wortel na wit.

Wolvega (Wp.).
d. 5, linker avi. lichtbruin. Wordt-Rheden (Z. Mus., T.

V. E., vol. 48, pi. 3, fig. 9).

e. ,,Een merkwaardige, bijna geheel witte albinovariëteit".

Meerwijk bij Nijmegen (op. cit., vol. 22, p. LXXXIV).
f. 5 , met ,,breede witte beschubbing tegen den achterrand

der avis". Laag-Soeren (op cit., vol. 42, V. p. 2).

g. 9 , rechter v. en avi. aan buitenrand groote onregel-

matige lichte vlek. Wageningen (Z. Mus., op. cit., vol. 48,

pi. 4, fig. 1 en 2).

h. 9 , linker vvl. met smallen witten veeg achter het oog,

avis. geheel wit. Breda (Ent. Ber., vol. 8, p. 536).
i. 9 , beide avis. met groote lichte vlek. Tegelen (de Vos).
53, M. (Pyronia Hb.) tithonus L. In boschachtige streken ;

ook in de duinen. Lokaal, maar op de vliegplaatsen vaak
talrijk. 1 gen., begin Juh-half Aug.

V i n d p 1. Fr. : Rijs, Wolvega, Scherpenzeel. Gr. : Lettel-

bert, Appelbergen, De Punt. Dr. :Donderen, Norg, Eelde,
Peize, Roden, Rolde, Assen, Odoornerveen, Echten, Schoon-
oord, Frederiksoord, Hoogeveen, Ov. : Lonnekermeer, Hen-
gelo, Raalte, Holten, Diepenveen, Staphorst. Gdl. : Nijkerk,

Harderwijk, Hulshorst, Nunspeet, Putten, Hoog-Soeren,
Apeldoorn, Empe, Laag-Soeren, Ede ; Lochern, Barchem,
Ruurlo, Warnsveld, Achterhoek, Slangenburg, Varsseveld,
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Kruisberg; Groesbeek. N.H. : Zandvoort (Wiss.). Z.H.:

Hillegom, Noordwijk, Katwijk, Leiden, Wassenaar, Den
Haag, Kijkduin, Loosduinen, Rotterdam, Dordrecht, Rockanje.

Zl. : Burgh, Stavenisse, Domburg, Vlissingen. N.B. : Lange-

weg, Ossendrecht, Breda, Ginniken, Rijen, Vught, Hintham,

Enschot, Tilburg, Oisterwijk, Asten, Deurne, de Peel. Lbg. :

Plasmolen, Venlo, Arcen, Maasniel, Sittard, Brunssum.

Var, Literatuur: L e mp k e. Lamb., 1934, p. 151 enz.

1. ab. caeca Tutt, Brit. Butt., p. 407, 1896. Oog aan de vvl-

punt ongekernd. Ruurlo, Breda (Z. Mus.) ; Plasmolen (Lpk.).

2. ab. postice-inocellata Lempke, 1. c, p. 154, 1934. Avi.

zonder oogje bij den staarthoek. Overal onder de soort.

3. ab. tithonellus Strand, Ent. Z., vol. 25, p. 254, 1912.

Vvl. met 1 of 2 zwarte stippen onder het oog. Warnsveld
(L. Wag.) ; Kruisberg, Doetinchem (KI.) ; Lochem, Stave-

nisse, Domburg, Oisterwijk (Z. Mus.) ; Langeweg (Lpk.) ;

Breda (P.H.) ; Rotterdam, Tilburg (Buis) ; Asten (Rk.) ;

Arcen (Fr.). Zie T. v. E., vol. 48, pi. 4, fig 5 (type).

4. ab. excessa Tutt, Brit. Butt., p. 408, 1896. Bovendien

extra oogen of stippen op de avis. Slangenburg (KI.) ; Asten

(Rk.) ; Arcen (Fr.) ; Maasniel (Lek.).

5. ab. infra-unicolora Lempke, 1. c, p. 156, 1934. Onderz.

der avis. zonder den lichten band. Langeweg (Lpk.).

6. ab. completa Lempke, 1. c. Onderz. der avis. met 6 witte

stippen. Lettelbert (Br.) ; Zeegse (Skm.).

Pathol. ex. 9, buitenhelft van rechter avi. albinistisch.

De Punt (Z. Mus.).

Cocnonympha Hb.

54. C. hero L, Zeer lokaal. Onzeker, of de soort nog in-

heemsch is ; al in geen 30 jaar meer waargenomen. 1 gen..

Juni (6 —16 Juni). In Denem. niet zeldz. op boschweiden op
Seeland en 2 exx. op het Westkusteiland Fano ; niet in

Sleesw.-Holst. en bij Hamburg ; in Westfalen alleen in het

bergachtige deel evenals in de Rijnprov. ; in België hoofd-

zakelijk in het Maasbekken ; ontbreekt in Engeland.

V i n d p 1. Gdl. : Winterswijk (Kotten, hier 6 en 7 Juni

1901 gewoon, T. v. E., vol. 48, p. 14) ; Slangenburg, 7 exx.

van 9—16 Juni 1902 en 1903 (KL). Lbg.: Maastricht

(Maurissen schrijft, T. v. E., vol. 9, p. 173: ,,Vole en
abondance dans quelques bois taillis aux environs de la ville";

geeft in vol. 25, p. CX als eenigste vindpl. op : Houthem !) ;

laatste ex. dateert van Juni 1899 (P. H.), na dien tijd niet

meer in Lbg. waargenomen.
Var. De typische vorm heeft een oogje bij de vvl. punt

op de bovenz, (,,al. ant. apicem ocello ferrugineo". Fauna
Suecica, p. 274, 1761).
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1. ab. caeca nov. ab. Vvl. zonder oogi). Komt onder den

typischen vorm voor.

2. ab. heromorpha Strand, Ent. Z., vol. 25, p. 257, 1912.

Vvl, met 2 of meer oogen. Voorkomen als caeca. Type : T.

v. E., vol. 48, pi. 4, fig. 8.

3. ab. heroda Strand, I.e. Grondkleur van de wis. (behalve

de rariden) en de avis. lichter. Winterswijk. Type : I.e., fig 11

en 12. (Zonder twijfel een pathologisch ex. !).

55. C. arcania L. Lokaal, de laatste jaren niet meer waar-

genomen, maar toch stellig nog in loofbosschen op de Ve-
luwe voorkomend. 1 gen., half Juni tot half Aug. (13-6 tot

12-8), meest eind Juni. begin Juli.

Vin dpi. Gdl. : Harderwijk, Leuvenum (1914, 1917 en

1919 in aantal in het Leuvenumsche Bosch), Hoog-Soeren,

Apeldoorn, Laag-Soeren, Nijmegen (1863, 1877). Utr. ;

Doorn (1901, 1907). N.B. : Breda (Galdersche Heide, 1866),

Oisterwijk (13 en 14-6-1890, KI).

Var. 1. ab. obsoleta Tutt. Ent. Ree, vol. 10, p. 66, 1898.

Onderz. van vvl. zonder apicaaloog. Apeldoorn (Z. Mus.,

KI.) ; Doorn (Z. Mus.).
2. ab. bipupillata Tutt, I.e. Apicaaloog aan onderz. vvl. dub-

bel gekernd. Apeldoorn, Leuvenum (Z. Mus.) ; Doorn, Breda

(L. Mus.).
3. ab. punctata Hoffmann, Mitt. Naturw. Ver. Steiermark,

vol. 50, p. 279, 1914, Bovenz. der wis. met gekernd of on-

gekernd apicaaloog. Overal onder de soort.

P a t h o 1. ex. Buitenhelft der avis, verbleekt. Apeldoorn

(de Vos).
56. C. pamphilus L. Algemeen, in 2 generaties. Gen. I begin

Mei-eind Juni, gen. II begin (10) Juli tot in de tweede helft

van Septr. Dat nog een derde gen. zou voorkomen, lijkt me
onwaarschijnlijk. 2

) In 1926 kweekte ik de soort binnenshuis,

dus in veel te gunstige omstandigheden. Een 9 van gen. I

legde 27 Mei eieren, waarvan de vlinders 20—24 Aug. ver-

schenen, zoodat de cyclus ongeveer 3 mnd. duurt en in het

najaar zeker langer, wat de mogelijkheid van een derde gen.

zeer gering maakt. Intusschen is het laatste woord in de

biologie van dit zeer algemeene diertje zeker nog niet ge-

sproken.

Var. Verity heeft in Zeitschr. Wiss. Ins. Biol., vol. 21,

p. 191 —208, 1926, een uitvoerige studie over de rassen en

seizoensvormen gepubliceerd. Hij noemt het ras van het

N. deel van C. Eur. centralis, 'dat zich van het typonominale

Zweedsche vooral hierdoor onderscheidt, dat dit laatste klein

^) Antérieures sans oeil.

-) In Z. Mus. bevindt zich een gaaf ex. van 2-10-1864. Helaas is

het een 9 , zoodat de androconiën niet onderzocht kunnen worden. Ball
vond in België in het najaar weer enkele exx., die met gen. I overeen-

kwamen.
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en bleek gekleurd is. In hoeverre dit waar is, kan ik niet beoor-

deelen. Het eenigste Zweedsche ex., dat ik bezit, een $ , is

een prachtig forsch diep gekleurd ex., terwijl ook de fig. in

Wahlgren en Nordström, Svenska Fjärilar, pi. 7,

fig. 3, 1936, zich nauwelijks van onze exx. onderscheidt. Ik

aanvaard V.'s naam dan ook slechts onder groote reserve

voor ons ras.

1. gen. vern. centralis Vty., I.e., p. 204, 1926.

2. gen, aest. postcentralis Vty., I.e. Aan de onderz. moet de
kleur warmer zijn, de teekening duidelijker. Ik heb een 30-

tal exx. van elke gen. in mijn coll. (behalve de afwijkingen),

maar kan onmogelijk eenig verschil in tint ontdekken bij onze

dieren. Wel bestaat een microscopisch verschil, nl. in den
vorm der androconiën. (Zie Ball, Ann. Soc. Ent. Belg.,

vol. 58, p. 178, 1914).

3. ab. obsoleta Tutt, Brit. Butt., p. 422, 1896. Bovenz. vvl.

zonder apicaaloog. Algemeen.
4. ab. bipupillata Cosmovici, Le Nat., 1892, p. 264. Apicaal-

oog aan onderz. vvl. dubbel gekernd. Apeldoorn, Bloemen-
daal (Z. Mus.) ; Haarlem (Rk.) ; Amsterdam (Js., Lpk.) ;

Gronsveld (Lpk.) ; Nunspeet (Mac G.).

5. ab. impupillata Lempke, Lamb., 1933, p. 87. Apicaaloog
aan onderz. vvl. ongekernd. Leersum (Btk.) ; Langeweg,
Bemelen ( Lpk. )

.

6. ab. caeca Obthr., Et. d'Ent., livr. 20, p. 33, pi. 6, fig. 106,

1896. Onderz. vvl. zonder apicaaloog. Zandvoort (Js.),

7. ab. neca Strand, Archiv f. Nat., 1919, A. 4, p. 17. Met
extra oogje aan onderz, vvl. in cel 2. Amsterdam, Langeweg,
Rothem, Heugem, Gronsveld (Lpk.) ; Apeldoorn (de Vos) ;

Amerongen (Btk.); Velsen (Js.) ; Venlo (Z. Mus.).
8. ab. ocellata Tutt, I.e. 1896. Aan onderz. avis. langs den

achterrand een rij donker geringde, licht gekernde oogjes.

Niet zeldzaam.

9. ab. lineigera Strand, Ent. Z., vol. 25, p. 256, 1912. Aan
onderz. wis. een donkere lijn van costa tot bij den binnenrand
wortelwaarts van het oogje. Groningen (Skm. ) ; Peize

(Wiss.) ; Hatert (Bo.) ; Harderwijk (Js.) ; Holl. Rading
(Cet.) ; Hilversum, Wijk aan Zee (Z. Mus.) ; Amsterdam,
Langeweg, Stein (Lpk.). Zie T. v. E., vol. 48, pi. 4, fig. 13

(type!).

10. ab. albescens Robson et Gardner, Yioung Nat., 1886,

suppl. p. 4 {pallida Oudms., T. v. E., vol. 48, p. 15, pi. 4,

f. 14, 1905). Grondkleur geelachtig wit. Arnhem, Lochem
(Z. Mus.) ; Nijmegen (Bo.) ; Anlo (Wiss.) ; Rotterdam

(17) ; Rhenen (trans., alleen avis., F. F.).

11. ab. pallida Tutt, I.e., 1896. Grondkleur licht geelbruin.

Amsterdam, Stein, Rothem (Lpk.).

12. ab. havelaarii Lmbll., Rev. Mens. Nam., 1902, p. 11.

Grondkleur met opvallend purperen tint. Haarlem (Larabil-

lion, type ! )

,
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13. ab. nigtomarginata Lempke, Lamb., 1931, p. 68 {mar-

ginata auct. nee Rühl, Pal. Grossschm., p. 619, 1895, een

Kleinaziatisch ras ) . Bovenz. der vis. met breeden zwartbruinen

rand. Lochem (F. F.) ; Hatert (Bo.) ; Amerongen (Btk. ) ;

Bilthoven (111), Vlijmen (99, 100); Voorschoten (KI.);

Amsterdam, Stein, Gronsveld (Lpk. ); Voerendaal (Br.).

14. ab. nosalica Prüf f er. Buil. Ac. Pol., 1920. Langs den
achterrand der avis. op de bovenz. zwarte stippen als aandui-

ding van ocellen, Kollum, Arnhem (Z. Mus.) ; Groningen,
Apeldoorn (de Vos) ; Leersum (Btk.) ; Hatert (Bo.).

15. ab. unicolor Tutt, Brit. Butt., p. 422, 1896. Onderz.
avis. eenkleurig, zonder lichte band of oogjes. Langeweg-N.B.
(Lpk,). Exx. met geringe resten van den band komen meer
voor.

16. ab. nolckeniana Strand, Entom. Mitt., vol. 6, p. 295,

1917. De witte band op de onderz. der avis. loopt door tot

den binnenrand. Giekerk, Hatert (Bo.) ; Nunspeet (Lpk.).

17. ab. Dwergen. Hatert (Z. Mus.).
P a t h o 1. e X X. a. Op linker vvl. aan onder- en bovenz.

groote zwarte vlekken in cel 2—5. Paterswolde (Z. Mus.).
b, c, d. Op de wis. meer of minder groote geelwitte vlek-

ken. Diemen, 2 S $ ; Elsloo-Lbg., 9 (Lpk.).

e, f. Een prachtig 9 met symmetrische geelwitte vlekken
op onder- en bovenz. der wis., Overasselt (Bo.) ; een der-

gelijk $, Hatert (Bo.).

g. Op de onderz. van den linker avi. is een gedeelte van
het patroon van den vvl. herhaald, zoodat midden in het

adaptieve gedeelte een groote bruine vlek is. Dergelijke af-

wijkingen zijn zeldzaam. Cockayne heeft er verscheiden
uit Engeland vermeld, F r o h a w k beeldt een ex. af van
Heodes phlaeas (Nat. Hist. Brit. Butt., II, pi. 46, fig. 26,

1924) en eveneens van pamphilus (I.e., pi. 41, fig. 25).

Gronsveld (Lpk.).

57. C, tullia Müller, Fauna Fridr., p. 36, 1764 {tiphon

Rott., Naturf., VI, p. 15, 1775). Alleen in het O. en Z., ge-

bonden aan vochtige veenaehtige terreinen, waar veel wolle-

gras groeit. Lokaal, maar op de vliegplaatsen meestal talrijk.

1 gen., half Juni-begin Aug.
V i n d p 1. Fr. : Warga, Nijega, Garijp, Bakkeveen. Gr. :

Groningen (De Gavere, T. v. E., vol. 10, p. 196 : ,,Au sud de
la ville"). Dr. : Donderen, Bunnerveen, Assen, Wijster,

Hoogeveen, Frederiksoord. Ov. : Ootmarsum, Weerselo,
Hengelo, Holten, Kalenberg, Wanneperveen. Gdl. : Laag-
Soeren, Brummen, Dieren, Lochem, Barchem, Winterswijk,
Korenburgerveen, Aalten, Varsseveld, Doetinehem, Nijmegen,
Groesbeek. Utr. : Soesterveen, Ankeveen, De Bildt (hier nu
stellig niet meer). N.B, : Putten, Zundert, Ginneken, Breda,
Rijen, Tilburg, Oisterwijk, Moergestel, Asten, Deurne. Lbg. :

Plasmolen, Ottersum, Gennep, Venlo, Weert, Budel, Sittard,

Brunssum.
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Var. Onze vorm behoort tot ras philoxenus Esp., Eur.

Schmett., I, 2, p. 25, pi. LIV, fig. 3 en p. 132, pi. LXXVIII,
fig. 3, ±: 1780, zich van den typonominalen Deenschen vorm
onderscheidende door sterker ocellenteekening en meer wit

aan de onderzijde. Soms zijn ook exx. van ras tiphon Rott.

vermeld uit ons land. Dit ras is lichter, het best te vergelijken

met een groot pamphilus-ex,, met meestal minder en kleinere

oogjes aan de onderzijde. Geen enkel Ned. ex. stemt hiermee

echter overeen. Het vliegt zuidelijker. Pas in Z. België treedt

het op, en ook daar nog sterk vermengd met philoxenus en

tusschenvormen. Onze exx. zijn over het algemeen prachtige

groote dieren met rijke ocellenteekening. Als bij alle andere

rassen zijn de $ $ veel donkerder dan de 9 9 . Het aantal

ocellen wisselt heel sterk. De typische vorm (pi. LIV, fig. 3)

heeft aan de onderz. van de wis. 2 ocellen, van de avis. 6,

waarvan de laatste dubbel.

1. ab. lanceolatus Arkle, Entom., vol. 46, p. 93, 1913.

Ocellen aan de onderz. ovaal, niet rond (meestal slechts een

deel). Soest (Lpk.) ; Mook (Z. Mus.) ; Galdersche Heide

(Breda) (21).

2. ab. impupillata nov. ab. Alle of de meeste ocellen aan

de onderz. ongekernd i). Soest (Lpk.) ; Ottersum (Z. Mus.).

3. ab. addenda nov. ab. Onderz. wis. met 4 of meer ocel-

len 2). Soest (Lpk.) ; Bakkeveen (Skm.) ; Oisterwijk, Weert
(Z. Mus.).

4. ab. laidion Bkh., Naturgesch. eur. Schm., I, p. 91, 1788.

Bovenz. zonder oogen, op onderz. sterk verminderd. Garijp

(Z. Mus.).
Exx., waarbij het aantal ocellen gereduceerd is, komen in

ons ras zelden voor. Onder mijn 60 ini. exx. is er maar één

met minder dan 6 op de avis. De tint van de onderz. der avis.

varieert nogal. Bij sommige exx. zijn de ocellen daar prachtig

geelbruin geringd.

P a t h o 1. ex. Lichte vlek op eiken vvl. boven het midden
van den binnenrand. Soest (Lpk.).

Lycaenidae*

Thecla F.

58. T. w-album Knoch. Geregeld in Z. Limburg, maar
meestal niet gewoon, overigens sporadisch. 1 gen., Juli.

Vin dpi. Gdl. : Arnhem (JuH 1927, Prick). Z. H. : Sche-

veningen (18-7-1882, de Vos). Zl. : Kapelle bij Goes
(11-7-1880, de Vos; 12-7-1881, Z. Mus.). Lbg. : Roermond
(1896, KL), Kerkrade, Maastricht, Houthem, Gronsveld,

Geulem, Gulpen.

59. T. ilicis Esp. In alle boschachtige streken, ook in de

^) Tous OU la plupart des ocelles au verso, non pupilles.

2) Verso des antérieures portant 4 ocelles ou plus.
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duinen, algemeen. 1 gen., tweede helft van Juni-eind Juli.

Var. Sexueel dimorph, het $ met eenkleurige wis., het

9 met groote bruingele vlek.

1. ab. Î pseiidomas Lempke, Lamb., 1936, p. 36. 'Zonder

eenig spoor van de vlek op de wis. Te herkennen aan het

puntige achterlijf. Apeldoorn, Plasmolen (de Vos) ; Esch-
N.B. (53) ; Laag-Soeren (Lpk. ) ; Appelbergen (Skm.).

Overgansexx. met klem vlekje komen nogal voor.

2. ab. cern Hb., Samml. Eur. Schm., fig. 863—866, 1826.

S met bruingele vlekjes op de wis. Hb.'s fig. 863 toont 3

streepvormige vlekken (het ? verschilt nauwelijks van typi-

sche exx.). Dergelijke exx. ken ik weinig uit Ned., de meeste
zijn minder sterk gevlekt. Doetinchem (Btk. ) ; Apeldoorn

{77); Breda (10, 20. 21); Soest (Lpk.); Schipborg-Dr.

(Skm.).

3. ab. minor Lbll., Rev. Mens. Nam., 1903, p. 15. Dwergen.
Putten (Z. Mus.).

60, T, pruni L. Niet inheemsch ; uiterst zeldzaam. 1 gen.,

Juli, Aug. Ook in het geheele ons omringende gebied zeld-

zaam tot zeer zeldzaam.

V i n d p 1. [Fr., zonder vindpl., T. v. E., vol. 6, p. 151,

1863, teste Snellen van Vollenhoven; niet zon-

der twijfel!]. Gdl. : Doetinchem, Montferland (Bst., I, p.

219). N.B.: Breda, 15-8-1866 (L. Mus.). Lbg. : Maastricht

(Z. Mus., nog exx. van Maurissen!) ; Gronsveld, Juli 1933
en 1934 (Prick), de eenigste exx., na 60 tot 70 jaar ge-

vangen !

Var. De typische vorm heeft eenkl. wis. zonder vlekjes.

1. ab. progressa Tutt, Brit. Lep., vol. 9, p. 197, 1907. Vvls.

met 2 of 3 vlekjes. Breda (L. Mus.) ; Maastricht (Z. Mus.).

Callophrys Billberg.

61, C. rubi L. Algemeen op zandgronden, vooral waar heide

en brem groeit, maar ook op vochtige veenachtige terreinen

met heide, bijv. de Oosteinderpoel te Aalsmeer. 1 gen. met
langen vliegtijd : begin Mei tot eind Juli (maar dan natuurlijk

geheel afgevlogen).

Var. De typische vorm heeft aan de onderz. slechts 1

wit vlekje, aan den voorrand van de avis.

1. ab. punctata Tutt, Brit. Lep., vol. 9, p. 92, 1907. Onderz.
van V. en avis. met een volledige rij witte vlekjes. Breda
(P. H.) ; Ruurlo (F. F.).

2. ab. inferopunctata Tutt, I.e. Alleen op de avis. een rij

witte vlekjes. De Lutte (Btk.) ; De Punt, Nijmegen (Wiss.) ;

Arnhem (L. Wag.) ; Zeegse (Skm.) ; Ruurlo, Holl. Rading
(Cet.); Arcen (Fr.); Melick (Lek.); Ginneken (P.H.) ;

Laren-N.H. (Lpk.).

3. ab. immaculata Fuchs, Jahrb. Nass. Ver., vol. 44, p. 211,

1891. Zonder een enkele witte stip aan de onderz. De Punt
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(Wiss.) ; Zeegse (Skm.) ; Melick (Lek.) ; Laren^N.H.

(Lpk.) ; Hatert (Bo.)i).

Zephyrus Dalm.
62. Z. qucrcus L. In alle boschachtige streken en het duin-

gebied, op de vliegplaatsen soms gewoon. 1 gen., eind Juni

tot half Aug.
V i n d p 1. Fr. : Kollum, Gaasterland. Gr. : Groningen.

Dr. : Norg, Assen, Schoonoord, Hoogeveen (in het Z. van

Gr. en het N. van Dr. gewoon, Skm.). Ov. : Denekamp,
De Lutte, Lonneker, Delden, Holten, Diepenveen. Gdl. :

Veluwe, Graafschap en Achterhoek, Bijvank, Berg en Dal,

Nijmegen, Hatert. Utr. : Grebbe, Amerongen, Doorn, Zeist,

Bilthoven, Amersfoort, Soest, Baarn, Groenekan. N.H. : Hil-

versum, Naarden, Bussum, Bergen, Beverwijk, Velsen, Bloe-

mendaal, Haarlem, Aerdenhout, Vogelenzang. Z.H. : Was-
senaar, Noor'dwijk, Scheveningen, Den Haag, Rotterdam.

N.B. : Breda, Udenhout, Oisterwijk, Helvoirt, Berlicum,

Heusden, Someren. Lbg. : Plasmolen, Venlo, Belfeld, Roer-

mond, Arcen, Melick, Kerkrade, Heerlen, Schinveld, Bruns-

sum, Gronsveld, Meerssen, Geulem, Vaals.

Var. 1 . ab. caerulescens nov. ab. De ? ? zijn dimorph.

Bij de meeste zijn de vlekken aan den wortel der wis. paars,

doch bij sommige blauw (alleen te zien bij schuinhouden).2)

Bilthoven (51, een zeer mooi ex.) ; Den Haag (20), Breda

29) ; Diepenveen ; Laren-Gdl. (Z. Mus.).
2. ab. De wortelhelft der wis. zilvergrijs, behalve langs

den voorrand. 1 $, Korenburgerveen, Juli 1935 (Vegter).

63. Z. betulae L. Alleen in het O. en Z,, meestal zeldzaam.

1 gen., tweede helft van Juli-half Septr. (21-7 tot 15-9).

V i n d p 1. Gr. : Groningen, Haren. Dr. : Hoogeveen.
Ov. : Boekelo, Dalfsen, Diepenveen, Colmschate, Deventer.

Gdl. : Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Putten, Apeldoorn,
Twello, Empe, Uchelen, Laag-Soeren, Brummen, Spankeren,
Dieren, De Steeg, Arnhem, Oosterbeek, Renkum ; Warns-
veld, Vorden, Lochem, Gorssel, Doetinchem, Laag-Keppel,
Hummelo ; Didam ; Nijmegen. Utr. : Rhenen, Amerongen,
Maarn, Driebergen. Zl. : Baarland, Kapelle bij Goes. N.B. :

Breda, Nuenen, Berlicum, Helvoirt, Mierlo. Lbg. : Venlo,
Belfeld, Sittard, Kerkrade, Rolduc, Maastricht, Houthem,
Valkenburg, Epen.

V a r. 1. ab. S unicolor Tutt, Brit. Lep., vol. 9, p. 278, 1907.

Zonder oranje vlekjes op de wis. Haast overal onder de soort.

^) Tutt (I.e.) onderscheidt nog verschillende tusschenvormen. Het
lijkt me echter in het algemeen onnoodig dergelijke vormen te vermelden.

2) Les $ $ sont dimorphes. Chez la plupart, les macules à la base
des ailes sont pourpres tandis que chez quelques unes, elles sont bleues
(caractère n apparaissant qu'en les tournant).
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2. ab. 9 cuneata Tutt, I.e., p. 279. Op de avis. voor den

rand een rij vlekjes tusschen de aderen. Oosterbeek (9),

Arnhem (10).

O p m. Ik heb bij de Thecliden de generieke nomenclatuur

van den Catalog van Stgr.-Reb. gevolgd, hoewel deze zeker

niet in overeenstemming is met de moderne nomenclatuur-

regels. Ze is aan een revisie onderworpen door Tutt (in

1907) en door Hemming (1935). Het resultaat van
beiden is zoo verschillend, hoewel ze nauwkeurig de priori-

teitsbeginselen volgden, dat ik maar liever een volgende

studie afwacht, alvorens veranderingen aan te brengen.

Hcodes Dalm. i)

64. H. dispar Haw. In 1915 in Nederland ontdekt; zie

Lev. Nat., vol. 36, p. 303, 1932. Omlicht te begrijpen rede-

nen worden geen vindplaatsen gepubliceerd. Op de oorspron-

kelijke vliegplaats is het dier reeds verdwenen, doordat de

terreinen ontgonnen zijn. Gelukkig is dispar ook op andere

plaatsen gevonden, waar de vlinder nog steeds voorkomt,

zij het ook minder talrijk dan op de eerstbekende plek. Be-

hoort met Btenthis atsïlache Esp. wel tot onze meest bedreigde

dagvlinders, doordat beide dieren aan een tot verdwijning

gedoemd biotoop gebonden zijn. Overplanting in het Naar-
dermeer is mislukt. 1 gen,, begin Juni-begin Aug. (6-6 tot

5-8). [In 1935 verkreeg Polak uit een ab ovo-kweek eind

Aug. 6 exx. van een tweede gen., Wp. uit een andere

kweek 1 ex.].

Var. De Nederlandsche vorm, die nauw aan den typo-

nominalen Engelschen verwant is, is onderscheiden als :

1. ras (niet subsp. !) batavus Obthr., Lép. Comp., vol. 21,

p. 71, pi. DLXX, fig. 4914 en 4915, 1923. Er bestaan enkele

secundaire verschillen tusschen beide vormen, waarvan het

voornaamste is, dat bij Nederlandsche exx. de stippen op

de bovenz. gemiddeld iets kleiner zijn dan bij de Engelsche.

Intusschen is het, zonder de vindplaatsetiketten te raadple-

gen, nooit met zekerheid te zeggen, tot welk ras een bepaald

ex. behoort. Zie ook Ou d e ma n s, T. v. E., vol. 65, p.

197—212, pi. 3—6. Verity, de bekende Italiaansche spe-

cialist op het gebied van de studie der dagvlinderrassen, bezit

een aantal Nederlandsche exx. Na ontvangst schreef hij me,

^) H. virgaurcae L In Z. Mus. 1 Ç (ex coll.-Oudemans) met etiket

,,Mooker heide, ± 1899, Görlitz". Dit ex. is nergens in onze literatuur

vermeld. Wat het omringende gebied betreft, de soort is op vele plaatsen

in Jutland gewoon tot zeer gewoon, op Seeland tamelijk verbreid, op
Bornholm gewoon ; verbreid in Oostholstein, bij Hamburg verbreid, ge-

woon (pas sinds 1893 !) ; in Westfalen verbreid in het bergachtige deel,

zeldzaam in het Roergebied ; in de Rijnprov. bij Elberfeld en vanaf Bonn
zuidwaarts ; in het Z.O. en O. van België, tot bij Luik waargenomen ;

ontbreekt in Engeland. De vangst van een (verdwaald ?) ex. is bij ons

dus best mogelijk.
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dat onze vorm „perfectly intermediate" is tusschen dispar

dispar Hw. en dispar rutilus Werneburg. Dit is zonder twijfel

zeer sterk overdreven. Zie voor copie van Oberthür's be-

schrijving : E. B., vol. 9, p. 218—219, 1936.

[2. gen, II. De in 1935 gekweekte exx., die reeds het-

zelfde jaar uitkwamen, zijn veel kleiner dan de normale

dieren. Ze door een nieuwen naam te onderscheiden, lijkt

me niet gewenscht, omdat bij de vele voorafgaande ab ovo-

kweeken van Polak en Wp. nooit deze vorm optrad i)].

Onder de Nederl. exx. werden de volgende vormen aan-

getroffen :

3. ab. minor Tutt, Brit. Lep., vol. 8, p. 431, 1906. Dwer-
gen. Bo. bezit een $ , waarbij de zwarte vlekken langs den

achterrand der avis. sterk gereduceerd zijn, zoodat de roode

band doorloopt tot den rand.

4. ab. excessa Tutt, I.e., p. 430. De vlekken van het 9 op

de wis. verlengd door kleine afzonderlijk staande vlekjes

aan de binnenzijde. Meestal bij enkele vlekken het geval,

niet bij alle.

5. ab. sagittifera Horm., Soc. Ent., vol. 8, p. 58, 1893. De
vlekken op de wis. wigvormig verlengd, zoodat de 2e en 3e

de middencelvlek bereiken. (Btk., Lpk.).

6. ab. parva Tutt, I.e., p. 430. Vlekken op vvl. klein. (Wp.).
7. ab. nigrescens Tutt, I.e., p. 431 {posticeoatrata Mezger,

Lamb., 1931, p. 22). Avis, eenkleurig zwart op den rooden

band na. dus zonder de roode aderen.

8. ab. basi-novopuncfa Courv., Iris, vol. 26, p. 58, 1912.

Met extra zwarte vlek aan den wortel der wis.

9. ab. ? met lichtere avis., in 'dat geval zwarte vlekken

tusschen de aderen.

P a t h o 1. exx. 1). In verschillende colls. bevinden zich

exx. met geelachtige vlekken op 1 of beide wis., bijv. een

ex. in coll.-Wp. langs achter- en binnenrand van rechter vvl.

65. H, hippothoë L, Geregeld in het N., overigens spora-

disch. 1 gen., Juni (11-6 tot 20-6, in L. Mus. echter een

ex. van 3-8-1899, Wolfheze).
V i n d p 1. Fr. : Beetsterzwaag, Wolvega, Peperga. Gr. ;

Groningen (De Gavere, T. v. E., vol. 10, p. 189 : ,,Je la

trouve chaque année dans les tourbières humides au sud

de la ville". Zie ook Ter Haar, op cit., vol. 43, p. 239—40.

Het terrein is nu veranderd). Dr. : Paterswolde, Peize, Eelde,

^) In T. V. E., vol. 79, p. LVIII, deelt Polak mee, dat ook in de vrije

natuur nu en dan exx. bij ons in Septr. waargenomen zijn, wat in ejlk

geval op het voorkomen van een partiëele tweede gen. wijst (een be-

langrijk biologisch verschil met het typonominale Engelsche ras!). Helaas
ontbreken echter nauwkeurige gegevens en materiaal ten cenenmale.

-) Een dezer exx. (coll.-Btk.) is in T. v. E., vol. 65, p. XXI, vermeld
als ab. alba Tutt. De auteur is echter Seitz (vol. I, p. 285, 1909), die

doelt op een ex., vermeld door Tutt (Ie, p. 429) met zilverwitte grondkleur.

Een dergelijk ex. is uit ons land niet bekend.
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Eelderwolde. Norg, Veenhuizen, Rolde, Hoogeveen, Frede-

riksoord. Ov. : Zwolle. Gdl. : Laag-Soeren (1893), Wolfheze
(1899), Wageningen (1898, in aantal), Veenendaal (1911,

2 $ $), Nijmegen. N.H. : Hilversum (Bst, II, p. 145). Z.H. ;

Noordwijk (Bst., I, p. 220), Wassenaar (1898, KI). Lbg. :

Venlo (Wiss.), Sittard (1925).

Var. 1. ab. eurybina Ter Haar, T. v. E., vol. 48, p. 204.

1905. 2 met donker bestoven wis., op een klein gedeelte

bij de middencel en een lijntje langs den achterrand na.

Afb. : op. cit., vol. 43, pi. 14, fig. 5 en 6. In het N. overal

onder de $ 9 ; Wassenaar (KI.).

2. ab. parvipuncta nov. ab. Zwarte vlekken alle aanwezig,

maar zeer klein, i
) 1 9 , waarbij dit met de submarginale rij

op de bovenz. der wis. het geval is. Wolvega, 1925 (Wp.).
3. ab. groningana Ter Haar, T. v. E., vol. 43, p. 242, 1901.

Langs den achterand der avis. aan 'de binnenzijde van den
band een rij blauwe vlekjes. Beetsterzwaag, Groningen, Eelde

(Z. Mus.) ; Eelderwolde (KI.).

4. ab. Al het zwart op bovenz. van v. en avis. vervangen
door licht grijsbruin (trans, naar den paralelvorm van phlaeas-

hübneril). $, Peize (Wiss.).

P a t h o 1. e X X. a. 9 , op linker vvl. een flauw lichtere

veeg van middencelvlek naar buitenrand. Beetsterzwaag

(Z. Mus.).
b. 9 , als de vorige, maar met een duidelijken geelachtigen

veeg. Beetsterzwaag. (Z. Mus.).
66. H. phlaeas L, Overal, algemeen, vooral in zandstre-

ken, 3 gens., de eerste begin Mei tot begin Juni, de tweede
half Juli tot begin Septr., de derde half Septr. tot ein'd Octr.

(28-10-1932).

Var. Wel een van onze interessantste dagvlinders. De
3 gens, verschillen heel duidelijk, de zomergen., vooral de

S S daarvan, is zeer variabel, evenals de herfstgen., boven-

dien is phlaeas sexueel dimorph (vleugelvorm !).

1. gen. vern. phlaeas L. De voorjaarsdieren zijn klein, zon-

der zwarte bestuiving (slechts 1 van mijn exx., een $ van
Ì "6-1933, behoort tot ab. initia Tutt).

2. gen. aest. snf[usa Tutt. De zomerdieren zijn groote,

prachtige dieren, de $ $ behooren voor het grootste deel

tot den vorm suf [usa Tutt (zie beneden).

3. gen. aut. initia Tutt. De typische herfstdieren zijn klein,

dikwijls van een schitterende vuurkleur. De meerderheid der

$ $ behoort tot den vorm initia Tutt, donkerder dan de
voorjaarsdieren, lichter dan de zomergen.

4. ab. alba Tutt, Brit. Lep., vol. 8, p. 355, 1906. Al het

rood zilverwit, het zwart normaal. Nunspeet (Mac G. ) ;

Roermond ( Lek. )

.

^) Toutes les mac les noires sont présentes mais très petites.
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5. ab. schmidtii Gerhard, Mon, Schmett., p. 7, pi. X, fig.

3, a, b, 1853. Het rood cremeWit (geelachtig wit). Schoon-

oord, Epe-Gdl, Bussum, Noordwijk (Z. Mus.) ; Soest

(2 exx., Lpk.) ; Loosdrecht (137). Zie T. v. E., vol. 48. pi. 5,

fig. 1. [Arnhem, T. v. E., vol. 6, p. 151 ; Brummen, Haarlem,

Bst., I, p. 220 ; niet uit te maken, of hier sprake is van no. 4

of no. 5]. Een trans, ad 4 of ad 5, linker vvl. dof wit, rechts

normaal, van Arnhem (T. v. E., vol. 15, p. XXVI).
6. ab. semialba Strand, Ent. Z., vol. 25, p. 257, 1912. De

wis, rood met 2 breede geelwitte strepen van wortel tot

achterrand. Amsterdam-Watergraaf smeer (Z. Mus.). Zie

T. V. E., I.e., fig. 6 (type). (Een overbodige naam; men
benoeme geen trans. exx. !).

7. ab. hübneri Obthr., Buil. Soc. E. F., 1905. p. 55—56.
Het rood normaal, het zwart veranderd in wit. Doesburg,

Haarlem (Sepp, voorrede vol. V, 1836, afgebeeld op titel-

plaat).

8. ab. intermedia Tutt, Brit. Butt., p. 153, 1896. Grond-
kleur kopergeel. Soest, Heer (Lpk.) ; Hatert (Bo.) ; Sant-

poort (Js.).

9. ab. ignita Tutt, Brit. Lep., vol. 8, p. 353, 1906. Grond-
kleur diep vuurrood. Soest (Lpk.) ; Overasselt-N.B. (Bo.).

10. ab. caudata Tutt, I.e., p. 359. Avis, duidelijk gestaart.

Een flink ontwikkeld staartje, niet maar een stomp uitsteek-

seltje, komt bij ons niet veel voor, in Z. Eur. veel meer. O.a.

een prachtig 9 van Epen (Lpk.).

11. ab. obliterata Scudder, Butts. New England, II, p. 1001,

1889. De buitenste rij vlekken op de wis. gedeeltelijk ont-

brekend. Den Haag (25) ; Soest (Lpk.).

12. ab. bipunctata Tutt, I.e., p. 361. Op de wis. alleen de

2 middencelvlekken aanwezig. Tilburg (T. v. E., vol. 61, p.

XIV).
13. ab. remota Tutt, I.e., p. 361. De submarginale rij zwarte

vlekjes op de wis. meer naar buiten geplaatst, vlak voor den
donkeren achterrand. Harderwijk (Bo.).

14. ab. parvipuncta Strand, Nyt Mag. f. Nat., vol. 40, p.

163, 1902. Alle vlekken aanwezig, maar zeer klein. Laag-
Soeren (T. v. E., vol. 42, V. p. 20) ; Breda (44) ; Soest

(Lpk.) ; Malden (Bo.) ; Santpoort (Js.).

15. ab. magnipuncta Tutt, 1. c, p. 361. Alle vlekken zeer

groot. Niet in gen. I, zeer veel in gen. II, veel minder in

gen. III.

16. ab. supra-radiata Obthr., Et. d'Ent., livr. XX, pi. V,
fig. 74, 1896 {kochi Strand, I.e., p. 162, 1902). De submargi-
nale zwarte vlekken op de wis. streepvormig uitgerekt.

Bussum (17).

17. ab. extensa-conjuncta Tutt, I.e., p. 363. Als 16, maar
2 vlekken zoover uitgerekt, dat ze de middencelvlek raken.

Plasmolen (Lpk.) ; Malden (Bo.).
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18. ab. latomarginata Tutt, I.e. p. 366. De zwarte achterrand

der wis. zoo sterk verbreed, dat hij de zwarte vlekken be-

reikt. Hatert (Bo.) ; Soest (Lpk.) ; Laag-Soeren (Z. Mus.).

19. ab. basilipuncta Tutt, I.e., p. 366, Een extra zwarte vlek

aan den wortel der wis., zoodat er dus 3 discaalvlekken zijn.

Laag-Keppel (KI.) ; Soest (Lpk.),

20. ab. addenda Williams, Ent. Ree, vol. 23, p. 275, 1911.

Een extra, meestal niet zeer duidelijke, zwarte vlek tusschen

de normale binnenste discaalvlek en den binnenrand. Pias-

molen (Lpk.).

21. ab. caeruleopunctata Kroul., Soc. Ent., vol. 7, p. 164,

1893.1) Met blauwe vlekjes langs den achterrand der avis.

Algemeen bij de 5 5 en 9 9 van alle generaties.

22. ab. initia Tutt, I.e., p. 374. De zwakste vorm van ver-

donkering : de voorrand donker evenals de uiteinden van de

aderen. Weinig onder $ $ van gen. II, talrijk onder de 9 9 ,

zeer algemeen onder de $ $ van gen. III.

23. ab. suf fusa Tutt, Brit. Butt., p. 153, 1896. De volgende

graad van verdonkering : de wis. donker bestoven, vooral

aan den wortel, de koperrode kleur echter duidelijk zichtbaar.

Hiertoe behoort de groote meerderheid der $ $ van gen. II,

doch betrekkelijk weinig 9 9 bereiken dit stadium.

24. ab. aestivus Zeiler, Isis, 1847, p, 158 {eleus auct. nee

F.). 2) De wis. haast zoo donker als de avis., alleen in de

middencel blijft de grondkleur zichtbaar. Vrij zeldzaam onder

de S $ van gen. II, geen van onze 9 9 bereikt meer dit sta-

dium. Laag-Soeren, Groesbeek, Soest, Holl. Rading, Hilver-

sum (Lpk.) ; Doetinchem (KI.) ; Cuyck (Z. Mus.) ; Peize.

Deze donkere vormen zijn uiterst belangwekkend. In warme
zomers vindt een verschuiving naar sterker verdonkering

plaats, in koele zomers neemt men het omgekeerde waar, bo-

vendien gaat de verdonkering bij de S $ veel verder dan bij

de 9 9 . Terwijl typische phlaeas- 9 9 zonder eenige bestui-

ving in den zomer niet zeldzaam zijn, is dit bij de $ ê wel het

geval : slechts 1 van mijn $ $ van gen. II behoort tot dezen

vorm. (Mijn totale serie Nederl. exx. bedraagt op het oogen-

blik ongeveer 200 exx., dus voldoende om een algemeene

conclusie te wettigen). Verity heeft nog een tusschenvorm

tusschen 23 en 24 opgesteld {nigrioreleus. Ent. Ree, vol. 32,

p. 6, 1920). Ook deze is bij ons in warme zomers niet zeld-

^) Rühl geeft als auteur op : Staudinger. Deze heeft den vorm echter

niet benoemd. Tutt geeft dan ook als auteur : Rühl, Pal. Grosschm., p. 218,

1893. De publicatie van Kroulikovsky is ouder. Deze geeft als auteur:

Fuchs ! Maar die heeft in geen van zijn geschriften vóór 1893 den naam
gebruikt, zoodat de Rus wel de auteur is.

2) Eleus F. is niet alleen donker bestoven, doch bezit ook een asch-

grijze onderzijde, ook van de wis., waar alleen de middencel roodgeel

blijft (zie Ent. Syst., Suppl., p. 430, 1798). Volgens Courvoisier een

zeer zeldzame ab. uit warmer streken (Ent. Z., vol. 24, p. 261, 1911).

F. 's ex. stamde uit Duitschland !
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zaam. Ik bezit een serie prachtige donkere $ $ (de wis. ge-

heel bestoven, maar overal het rood nog duidelijk zichtbaar)

en 1 9 , overeenkomende met co-typen. Voor een ruwe ver-

deeling zijn echter de 4 vormen phlaeas, initia, suflusa, aesti^

vus voldoende,

25. ab. subradiata Tutt, I.e., p. 368. Avis, met fijne roode

strepen, die zich van den band langs de aderen uitstrekken

in de richting van den wortel. Nunspeet (Vary).

26. ab. minor Tutt, I.e., p. 353. Dwergen. Éxlo (T. v. E.,

vol. 40, p. 370) ; Soest (Lpk.).

27. ab. De submarginale vlekken op de wis. staan in een

rechte lijn onder elkaar, buigen niet naar binnen. Harderwijk

(Bo.).

Pathol. exx. Dieren met een gedeelte van 1 of meer

vleugels verbleekt worden nu en dan aangetroffen. Amster-

dam- Watergraafsmeer, Utrecht, Arnhem (Z. Mus.). Zie T.

V. E., vol. 48, pi. 5, fig. 2, 3, 4 en 5.

67. H. titynis Poda, 1761 {action Pontoppidan, 1763 ;

dorilas Hufn., 1766 ; dorilis auct.). In het O. en Z. overal in

niet te droge streken, in het W. nu nauwelijks meer voor-

komend, in het begin onzer eeuw nog wel. 2 gens., de eerste

begin Mei tot begin Juni, de tweede half Juli-eind Aug.

V i n d p 1. Fr., Gr., Dr., Ov., Gdl., N. B. en Lbg. : overal

op de geschikte terreinen, vaak talrijk. Utr. : Eemnes (1876),

Loosdrecht (nog in 1918), Blauwkapel, De Bildt, Doorn.

N.H. : Vlieland (1925, Js.), Amsterdam-Watergraaf smeer

(1901), Hilversum (1880). Z.H.: Scheveningen (1902),

Zwammerdam (± 1890), Dordrecht (Jch.) ; Noordwijk,

Wassenaar en Rotterdam (Bst., I, p. 220).

Var. Ons ras behoort niet tot het typonominale, maar
tot ras action Pontoppidan (Danske Atlas, I, p. 685, pi.

XXX, 1763) = dorilas Hufn. (Beri. Mag., II, p. 68, 1766)

met $ $ , waarvan de bovenz. der wis, matig donker be-

stoven is.

1. gen. vern. vernalis Rbl., Berge, 9e ed., p. 63, 1909. Ge-
middeld is de tint van de onderz. der avis., vooral bij de $ $ ,

minder warm dan bij de zomergen., doch het verschil tusschen

beide is gering. Wel schijnen de donkere $ $ in deze gen.

bijna geheel te ontbreken.

2. gen. aest. acrion Pontoppidan.

3. ab. albicans Fuchs, Jahrb. Nass. Ver., vol. 42, p. 193,

1889 {uyeni Ter Haar, T. v. E., vol. 43, p. 237, pi. 14, fig.

3, 1901). Grondkleur der wis. geelachtig wit. Groesbeek (T.

V. E., vol. 43, p. 235) ; Plasmolen (Z. Mus.) ; Den Haag
(T. V. E., vol. 44, V. p. 22).

4. ab. $ intermedia nov. ab. Grondkleur der wis. lichter,

geler, dan normaal (T. v. E., vol. 43, pi. 14, fig. 4).i) Groes-

^) Fond des ailes plus pâle, plus jaune que normalement.
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beek (I.e., p. 235) ; Diepenveen (Cold.) ; Dieren (25) ;

Peperga ; Breda (42) ; Elburg (Z. Mus.).

5. ab. ? phocas Rott.. Naturf., VI, p. 29, 1775 {[ulva

Lmbll., Cat. Lép. Belg., p. 424, 1907). Vvls. zonder eenige

zwarte bestuiving, behalve iets aan den wortel. Aalten, Eer-

beek (Lpk. ) ; Kampen, Boekhorst, Apeldoorn (Z. Mus.) ;

Breda (35).

6. ab. 9 [usca Gillmer, Insektenbörse, vol. 25, p. 20, 1908.

Bovenzijde geheel donker bestoven, uitgezonderd een rood-

gele band langs den achterrand. Slangenburg (KI.) ; Arn-
hem, Venlo (Z. Mus.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Almelo,

Aalten, Eerbeek (Lpk.); Breda (34), Rijen (18); Groes-

beek (teste Ter Haar) ; Frederiksoord (Js. ) ; Bergen op
Zoom (Onze VI., p. 9). Zie T. v. E., vol. 43, pi. 14, fig. 1.

Waarschijnlijk, evenals de donkere phlaeas-vormen, ten deele

afhankelijk van de temperatuur.

7. ab. $ obscurior de Sélys, Ann. Soc. Ent. Belg., I, p. 11,

1857. Zonder geelachtige vlekjes op de bovenz. langs den
achterrand der voor- en avis. Slangenburg (KI.) ; Asten
(Rk. ) ; Frederiksoord (Js.).

8. ab. $ fulvomarginalis Schultz, Ent. Z., vol. 8, p. 134,

1894. Met een doorloopende rij vlekjes langs achterrand van
V.- en avis. Assen, Vorden, Apeldoorn (Z. Mus.) ; Slan-

genburg (KL) ; Kotten, Eerbeek (Lpk.) ; Helvoirt (71).

9. ab. brantsi Ter Haar. T. v. E., vol. 43, p. 237, pi. 14,

fig. 2, 1901. Langs den achterrand der avis. aan den binnen-

kant van den roodgelen vlekkenband eenige blauwe vlekjes.

Veel zeldzamer dan bij phlaeas en voor zoover ik weet alleen

bij de $ 9 . Beetsterzwaag (F. F.) ; Eerbeek (Lpk.) ; Groes-

beek (teste Ter Haar) ; Plasmolen (Wiss.) ; Oisterwijk

(Z. Mus.).
10. ab. pluripuncta Courv., Iris, vol. 26, p. 59, 1912. Tus-

schen middencelvlek en submediane vlekkenrij extra vlekken.

Almelo (Lpk.).

11. ab. paucipuncta Courv., I.e., p. 63. Het aantal vlekken

verminderd. Aalten (Lpk.).

12. ab. antico-radiata Gillmer, Int. Ent. Z., vol. 2, p. 78,

1908. De submediane vlekken op de vvls. uitgerekt in de
richting van den wortel. Aalten (Lpk.) ; Venlo, Oosterbeek
(Z. Mus.).

13. ab. striata Ksenszopolski, Trudy Izsljedov. Volyni, vol.

8, p. 56, pi. 1, fig. 9, 1911. A/ls 12, maar 2 vlekken uitgerekt

tot aan de middencelvlek. Aalten (Cet.) ; Venlo, Oosterbeek
(Z. Mus.) ; Nunspeet (Lpk.).

P a t h o 1. ex. Linker vvl. benedenhelft bleek. 9 , Gors-
sel (75). Afgebeeld T. v. E., vol. 50, pi. 7, fig. 4.

Lycaenopsis Felder et Felder»

68, L, argiolus L» Op alle zandgronden en boschachtige
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terreinen, maar ook in verscheiden steden buiten dit gebied

(Groningen, Amsterdam, Delft, Rotterdam), op de vlieg-

plaatsen gewoon, 2 gens., de eerste eind (30) Maart tot

begin (1) Juni, de tweede eind Juni tot half Aug. (29-6

tot 16-8).

Var. 1. gen. vern. argiolus L.

2. gen. aest. latisquama Ball, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 58,

p. 180, pi. IV, fig. 21 en 22, 1914. Grooter, de ? 9 sterker

zwart gerand. De androconiën grooter, het uiteinde meer
afgeplat en met scherper hoeken. Dat in de zomergen. exx.

met kleiner zwarte vlekjes aan de onderzijde zouden over-

heerschen, is bij ons in geen geval zoo.

3. ab. minor Tutt, Brit. Lep., vol. 9, p. 394, 1908. Dwer-
gen. Aalten (Lpk.) ; Putten (Z. Mus.) ; Soesterberg (Br.).

4. ab, obsoleta Tutt, l,c., p, 398. Onderzijde zonder vlek-

ken. Stein, alleen de wis. (Lpk.).

5. ab. paucipuncta Courv., Iris, vol. 26, p. 63, 1912. Aan-
tal oogvlekjes aan de onderz, sterk verminderd. Elsloo, Soest,

Aalten (Lpk.).

6. ab, c-nigrum Tutt, I.e., p. 398. Aan de onderz. der

avis. bij den staarthoek een zwarte c door het ineenvloeien

van 2 vlekjes. Algemeen.
7. ab. subtus-radiata Obthr., Et. d'Ent, livr. XX, p. 16,

pi, 3, fig, 24, 1896, De zwarte vlekjes aan de onderz. uit-

gerekt. Roermond (Fr., alleen wis.).

8. ab. 9 aquilina Grund, Int. Ent. Z., vol. 2, p. 88, 1908.

Vvls. sterk verdonkerd, avis, geheel zwart op wat blauwe
bestuiving aan den wortel na. Stein (Lpk.).

Evcrcs Hb,
69, E« argiades Pali. Uiterst zeldzaam, niet inheemsch.

Dit geldt eveneens voor het geheele ons omringende gebied.

Alleen in het uiterste Z. van België is de soort wel indigeen.

2 gens., doch de kleinere eerste {polysperchon Brgstr. ) nooit

bij ons waargenomen, alleen de tweede {argiades Pali.) in

Juli en Aug.
V i n d p 1. Gdl. : Empe en Zutfen (Bst., I, p. 221 ) ; Vars-

seveld, 1857 (L. Mus., Z. Mus.) ; Hummelo, 26 Aug. 1909
(Kl., Z. Mus.). Lbg. : „Zuid-Limburg". 1 5 (Z. Mus., nog
van Mauiissen ! )

.

Cupido Schrank.
70. C. minimus Füsslin. i

) Uitsluitend bekend uit Lim-
burg, maar ook daar steeds zeldzaam. Lang niet zeker, of

de soort daar wel inheemsch is. In het ons omringende ge-

bied in het heuvel- en bergland van Westfalen niet zeldzaam,
evenzoo in de Rijnprov. en de Ardennen (krijt en Jura) ;

^) Niet Fuessly, teste Courvoisier, Ent. Z., vol. 24, p. 206, 1910.
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in Engeland op kalk, kalksteen en zandgrond. 2 gens., de

eerste half April tot half Juni (15-4 tot 14-6), de tweede

Juli, begin Aug. (4-7 tot 1-8, zonder twijfel echter nog

later, in België tot half Aug.). Tusschen de gens, bestaat

bij ons geen verschil.

Vin dpi. Lbg. : Venlo (3 exx. in Z. Mus. van 15-4,

5-5 en 25-5) ; St.-Pietersberg (T. v. E., vol. 25, p. CX
ook 22-5-1925, Maessen leg.); Houthem (4-7-1925, Z. Mus.)
Valkenburg (JuH 1899. Btk. ; 4-7 en 7-7-1925, Wiss.)

Voerendaal (24-7-1929, Br.) ; Welterberg (23-7-1934. Br.)

Wijlre (14-6-1905, P. H.) ; Epen (1-8-1934, Wiss.).

Plebe jus Kluk,i)

71, ? argus L. Zeer algemeen in alle heidestreken. Ook
in de duinen waargenomen (Loosduinen, Den Haag, Katwijk,

Bloemendaal, Bergen aan Zee, hier nog in 1914). 1 gen.,

half Juni tot in de tweede helft van Aug.
Var. Het Nederlandsche ras is identiek aan het Noord-

duitsche en behoort tot :

1. ras aegiades Gerhard, Mon. Schmett., p. 19, 1853. $

met middelmatig breeden zwarten achterrand, onderzijde

blauwachtig tot bruinachtig grijs. 9 bovenzijde zelden met
blauw. 2

)

2. argus L. vera. Bij den typonominalen vorm uit Zweden
is het $ aan de onderzijde zeer licht, haast wit, bovenz. als

aegiades, het 9 zeer sterk blauw bestoven. Als $ ab. komt
deze vorm overal, al is het niet talrijk, onder ons ras voor

(niet echter bij het $ !).

3. ab. minor Tutt, Brit. Lep., vol. 10. p. 172, 1909. Dwer-
gen. Apeldoorn (de. Vos); Loenen, Hilversum (Lpk. ) ;

Venray (Js.) ; Nijmegen (Bo.).

4. ab. $ marginipuncta Tutt, I.e., p. 174. De zwarte vlek-

ken op de bovenz. langs den achterrand der avis. bijzonder

goed ontwikkeld. Hengelo-O., Soest, Hilversum (Lpk.) ; Nij-

megen (Bo.).

5. ab. ? fuscus Tutt, I.e., p. 180. Bovenzijde eenkl. bruin.

Delden, Soest, Hilversum (Lpk.) ; Apeldoorn (Z. Mus.).

6. ab. 9 caerulescens Petersen, Lep. Fauna Estland, p. 36,

') P. ismenias Meig. In L. Mus. 1 ^ en 3 $ $ ex coll.-Havelaar

(Beuret det.). Er is niet de minste zekerheid, dat dit ini. exx. zijn. De
naaste vindplaatsen van deze op argyrognomon gelijkende soort liggen

in een wijden boog om ons heen (N. Frankr., Midden Duitschld., Oost-
Pruisen, Zuid-Noorw. )

.

^) Onze duinexx. schijnen niet tot een bijzonder ras te behooren, in

tegenstelling met Engeland, waar in de duinen aan de Zuidkust ras

cretaceus Tutt (Ent. Ree, vol. 21, p. 58, 1909) vliegt ( $ met lichte

onderz. en smallen zwarten rand op de bovenz.). Van de 7 duin- $ $ ,

die ik ken, stemt hiermee 1 overeen (Katwijk, Z. Mus.), 1 $ van
Den Haag is argus vera, de andere 5 zijn aegiades.
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1902. Blauw bestoven (bij ons meestal de wortel der vleu-

gels). Schoonoord (Z. Mus.) ; Apeldoorn (de Vos) ; Hil-

versum (Lpk. ) ; Harendermolen (T. v. E., vol. 10, p. 190,

Octr. (sic!) 1856).

7. ab. $ rufolunulata Rev., Bull. Soc. Lép. Genève, I,

p. 373, pi. 10, fig. 1, 1909. Op bovenz, der avis, roode vlekjes

aan den binnenkant der zwarte achterrandsvlekken. Soester-

veen ( Lpk. )

.

8. ab. irregularis Tutt, I.e., p. 177. De vlekken aan de
onderz. der wis. onregelmatig van vorm. Hilversum (Lpk.).

9. ab. parvipuncta Tutt, I.e., p. 177. Alle vlekjes aan de
onderz. zeer klein. Hilversum (Lpk.).

10. ab. magnipuncta Tutt, I.e., p. 177. Alle vlekken sterk

vergroot. Algemeen bij de $ $ .

11. ab. inornata Grund, Int. Ent. Z., vol. 7, p. 127, 1913.

In geen der zwarte vlekjes aan onderz. avis. langs den
achterrand blauwe, metaalglanzende schubjes. Soest, Hilver-

sum, Chaam (Lpk.).

12. ab. cuneata Tutt, I.e., p. 186. Pijlvormige verlenging

van de zwarte vlekjes boven den oranje band in de richting

van den vleugelwortel, vooral op de avis. Hilversum (Lpk.).

13. ab. juncta Tutt, I.e., p. 185. Samensmelting van pijlvlek

met de daarboven staande submarginale zwarte vlek. Hilver-

sum, Soest (Lpk.) ; Apeldoorn (Z. Mus.).
14. ab. addenda Tutt, I.e., p. 179. Extra vlekken tusschen

de middencelvlek en de submediane rij of aan weerszijden

van deze rij. Hilversum (Lpk.).

15. ab. unipuncta Mousley, Ent. Ree, vol. 14, p. 341, 1903.

Op de wis. tusschen middencelvlek en wortel een wortel-

vlek. Bekkum bij Hengelo, Soest (Lpk.).

16. ab. costajuncta Tutt, I.e., p. 178. Aan den voorrand
der avis. een zwarte streep, doordat de bovenste wortelvlek

verbonden is met de bovenste submediane vlek. Soest, Hil-

versum ( Lpk. )

.

17. ab. basijuncta Tutt, I.e., p. 178. Aan den binnenrand
der avis. een zwarte streep, doordat de onderste wortelvlek

verbonden is met de voorlaatste submediane. Boekhorst bij

Laren-G., Apeldoorn (Z. Mus.) ; Soest, Hilversum (Lpk.) ;

Deurne ( Nies )

.

18. ab. costo-retrojuncta Courv., Iris, vol. 26, p. 51, 1912.

Combinatie van costajuncta en basijuncta. Lochern (Z. Mus.) ;

Hilversum, Soest, Reusel (Lpk.).

19. ab. caeca Grund, Int. Ent. Z., vol. 2, p. 71, 1908. De
submediane rij vlekken gedeeltelijk ontbrekend, vooral op de
wis. Hilversum (Lpk.).

20. ab. anticoradiata Tutt, I.e., p. 177. De submediane
vlekken op de wis. streepvormig uitgerekt. Bennekom
(Z. Mus.) ; Chaam (Lpk.). Zie T. v. E., vol. 48, pi. 5. fig. 7.

21. ab. mediojuncta Tutt, I.e., p. 179. De middencelvlek
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der wis. verbonden met 1 of 2 vlekken van de submediane
rij er tegenover. Epe-Gdl. (Z. Mus.).

22. ab. cordata Tutt, I.e., p. 179. De middencelvlek van
elken vleugel hartvormig. Ede (Lpk. ).

23. ab. disco-anteriora Tutt, I.e., p. 176. Vvls. aan bovenz.

met middencelvlek. Soest (Lpk.) ; Nijmegen (Bo.), ook een

S met witachtige in plaats van zwarte vlek.

24. ab. discoAunulata Tutt, I.e., p. 176. Alle vis. aan bovenz.

met middeneelvlek. 1 $, Nijmegen (Bo.).

De grondkleur der onderz. is zeer variabel. Bij de 5 5

komt een vorm voor, waar deze bruinaehtig is. Zulke exx.

zijn zonder onderzoek der sporen niet van ar gyro gnomon
te onderscheiden. Soms ontbreken op de vvls. de oranje rand-
vlekken en zelfs de pijlvlekken er achter.

Gynandrom. Een 9 met androeoniën. Hilversum
(Lpk.).

72. P. (Lycacidcs Hb.) argyrognomon Brgstr. i) Door
het geheele O. op heidevelden tegelijk met P. argus L., maar
veel zeldzamer. 1 gen,, half Juni tot begin Aug. (18-6 tot

6-8). Onmiddellijk van argus te onderscheiden door de zeer

kort gespoorde voorscheen. Verder is de onderz. der $ $

altijd bruinachtig, nooit witachtig of grijsaehtig (in het begin
echter zeer voorzichtig zijn met een haast net zoo gekleurde
ab. van argus ! ) , terwijl bij de $ ? de zwarte vlekjes aan
de onderz. veel zwakker wit geringd zijn, waardoor deze
zijde veel eenkleuriger aandoet dan bij argus (doch ook
van argus bezit ik zoo een zwak geringd $ ; men zij dus,

zoo lang men niet volkomen met deze 2 soorten vertrouwd
is, uiterst voorzichtig en controleere steeds de spoor, wat
met een loupe mogelijk is). Op de bovenz. onderscheiden
onze 9 9 zich in niets van argus L.

V i n d p 1. Gr. : De Punt (Wiss.). Dr. : Zeegse (Z. Mus.,
Skm.) ; Anlo, Havelte (Js.). Ov. : Lonnekermeer bij Hen-
gelo (Btk., Lpk.); Delden (Br.). Gdl. : Apeldoorn, Laag-
Soeren (de Vos) ; Wolfheze (de Vos, Z. Mus.) ; Putten,

Bennekom (Z. Mus.) ; Groenlo (L. Mus.) ; Aalten (L.

Wag.) ; Winterswijk (de Vos) ; Boekhorst bij Laren (Z.
Mus.) ; Nijmegen (Z. Mus., Wiss.) ; Hatert (Wiss.) [Em-
pe, Bst, I, p. 221]. Utr. : Soest (1871, Z. Mus.; 1933 en
1934, Lpk.). [N.B. : Breda, T. v. E., vol. 13, p. 157]. Lbg. :

Mook (de Vos, Wiss.).
Var. Het Ned. ras verschilt van dat der omringende

gebieden en is onderscheiden als :

1. ras batavana Beuret, E. B., vol. 9, p. 268, 1936. Verwant
aan armoricana Obthr. van C. en W. Frankrijk en armori-

^) Het is hoogst twijfelachtig, of argyrognomon auct. wel argyrogno-
mon Brgstr. is. Zoo goed als zeker heeft Bergsträsser de soort afge-
beeld, die nu bekend is als P. ismenias Meigen. Zie Beuret, Lamb.,
1935, p. 162 en E. B., vol. 9, p. 268.
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canoides Beuret van Brandenburg, maar merkwaardigerwijs

sterk verschillend van het Holsteinsche ras, dat nauw ver-

want is aan het Zweedsche.
2. ab. costojuncta Courv., Iris, vol. 26, p. 50, 1912. Aan

den voorrand der avis. (onderz.) een zwart lijntje, als argus

no. 15. Bennekom (Z. Mus.). Zie T. v. E., vol. 48, pi. 5.

fig. 8, afgebeeld als ab. van argus !

3. ab. refrojuncta Courv., I.e., p. 50. Aan den binnenrand

der avis. een zwart streepje, als argus no. 16. Apeldoorn
(de Vos).

4. ab. pluripuncta Courv., I.e., p. 59. Tusschen de midden-
celvlek en de submediane vlekkenrij staan extra vlekjes.

Apeldoorn (de Vos).

Polyommatus Latr,

73. P» (Vaccinila Tutt) optiletc Knoch. Zeer lokaal, uit-

sluitend op vochtige heiden, waar de voedselplant van de

rups, Vacc. oxycoccus, veel groeit. Twijfelachtig, of de soort

nog inlandsch is. In het omringende gebied alleen bekend
uit Denemarken (lokaal, plaatselijk gewoon) en uit Oost-
Holstein (zeer lokaal). 1 gen., begin Juni tot half Juli (9-6

tot 15-7).

V i n d p 1. Gr. : De Punt. Hier is het dier zeer gewoon
geweest (KI. in 1904 24 exx. !), doch sinds 1909 niet meer
waargenomen. Gdl. : Varsseveld, 5 exx. in Juli 1854 (Bst.,

II, p. 146). De laatste moerassige heide, het Zwarte Veen,
is een paar jaar geleden ontgonnen, zoodat de kans ook
hier verkeken is. Leuvenum, 1 ex. 5-7-1892 (T. v. E., vol.

36, p. 195). 1) N.B. : Breda (T. v. E., vol. 13, p. 145 : „très

rare sur la bruyère de Calder, près du Mastbosch, dans
un terrain marécageux.").

74. P. (Aricia R. L.) agestis Schiff,, 1775 {medon Hufn.,

1766, nom. praeocc. ; astrarche Brgstr., 1779). Vooral in de
duinen ; overigens lokaal, maar op de vliegplaatsen meest

gewoon, in het Z. weinig waargenomen. 2 gens., de eerste

begin Mei tot in tweede helft van Juni (1-5 tot 21-6), de
tweede half Juh tot eind Aug. (20-7 tot 31-8).

V i n d p 1. Fr. : Wolvega, Gaasterland. Ov. : Deventer.

Cdl. : Twello, Voorst, Arnhem, Oosterbeek, Renkum, Wa-
geningen ; Corssel, Slangenburg ; Nijmegen, Ubbergen ; Gel-

dermalsen. Utr. : Amerongen, Doorn. N.H. : Muiden, Am-
sterdam, het geheele duingebied (ook Texel). Z.H. : Rotter-

dam, Dordrecht, geheele duingebied. Zl. : Stavenisse, Zierik-

zee. Domburg, Vlissingen, Kapelle bij Coes, Wemeldinge.

^) Wijlen Dr. J. Th. Oudemans schreef mij in 1933: , .Onlangs
ontving ik eenige ongeëtiquetteerde vlinders uit de nalatenschap van
iemand, die vroeger te Nunspeet woonde en uitsluitend in die buurt
entomologiseerde. Ik ben er van overtuigd, dat het ex. van optilete,

dat ik daaronder aantrof, op de oude vindplaats van Bondam gevangen is."
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N.B. : Bergen op Zoom, Breda, Cuyck. Lbg. : Roermond.
Var. Voor zoover ik op het oogenblik kan oordeelen,

zijn beide gens, gelijk.

1. ab. lilliputana Obthr., Lép. Comp., vol. 10, p. 386, 1916.

Dwergen. Amsterdam (Lpk.) ; Overveen (Z. Mus.).

2. ab. pallidior Obthr.. Lép. Comp., vol. 4, p. 253, 1910.

De randvlekken op de bovenz. lichtgeel. Wassenaar, Nijme-

gen (Z. Mus.).
3. ab. graaffii Ver Huell, Sepp, vol. 7, voorrede, pag. II,

fig. op titelplaat, 1855. Randvlekken wit. Arnhem, Noord-

wijk (Bst., I, p. 221 ; T. V. E., vol. 6, p. 152 ; voor het ex.

van Wassenaar zie boven).

4. ab. snelleni Ter Haar, Onze VI., p. 13, 1899 of 1900.

De middencelvlek der wis. geheel of gedeeltelijk wit geringd.

Domburg (Z. Mus.) ; Kapelle (8), Den Haag (25), Was-
senaar (29) ; Amsterdam (Lpk.).

5. ab. semi-allous Harrison, i) Ent. Ree, vol. 18, p. 236,

Î 906. De roode vlekken op de bovenz. gedeeltelijk ontbrekend.

Muiden (Wp.) ; Breda (30).

6. ab. obsoleta Tutt, Brit. Lep., vol. 11, p. 258. 1912. De
submediane rij zwarte vlekken op onderz. van v. en avis.

gedeeltelijk ontbrekend. Amsterdam (Lpk.).

75. P. (P.) icarus Rett. Overal, meestal zeer gewoon. 2,

in gunstige jaren alleen 3, generaties ; de eerste Mei en Juni,

de tweede half Juli tot begin Septr., de derde eind Septr.

tot half Octr.

Var. Weer één van onze variabelste dagvlinders !

1. gen. vern. icarus Rott.

2. gen. aest. ovalisquamosa Ball, Ann. Soc. Ent. Belg.,

vol. 58, p. 179, pi. IV, fig. 19, 20. 1914. Androconiën veel

ovaler dan van de voorjaarsgen. Macroscopische verschillen

kan ik niet ontdekken.

3. gen. aut. icarus Rott. De androconiën van mijn weinige

exx. zijn volkomen gelijk aan die van gen. I.

Het typische $ is aan de bovenz. eenkleurig bruin, zonder

blauw, met een rij geelachtige of oranje vlekken langs den
achterrand. Deze vorm is gewoon.

4. ab. minor Ckll, Entomol., vol. 22, p. 176, 1889. Dwer-
gen. Nijkerk (26) ; Eerbeek, Stein (Lpk.).

5. ab. $ nigromaculata Ckll., I.e., p. 99. Op de bovenz.

langs den achterrand der avis. een rij zwarte vlekjes. Aalten,

Almelo, De Beer-Hoek van Holland (Lpk.).

6. ab. ? fusca Gillmer. Int. Ent. Z., vol. 2. p. 11, 1908.

Bovenz. eenkleurig bruin, zonder de oranje vlekjes. Wage-
ningen (Lpk.).

^) allous Hb. is niet een vorm van agesfis. maar een aparte soort.

Zie N. S. Obraztsov, Folia Zool. iet Hydrobiol., vol. 8, p. 141—150,
1935.
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7. ab. 9 thetis Esp., Schmett. in Abb.. I, p. 332. pi. XXXII,
fig. 2, 1777. Vleugels gedeeltelijk blauw, in allerlei graden

en tinten. Zeer algemeen.

8. ab. ? madscolore Kane, Entom., vol. 26. p. 243, 1893.

Vleugels eenkleurig blauw met zwarte middenstip en de rij

oranje vlekjes. Veel zeldzamer, vooral typische exx. van
dezen vorm. Een 9 van Tilburg (Wp.) zonder de oranje

vlekjes.

De volgende vormen zijn abs. der onderz. Normaal is 2

wortelvlekken op de wis.

9. ab. icatinus Scharf., Scriba's Journ., p. 216, 1791. Vvls.

zonder wortelvlekken. Ommen,i) Bloemendaal, Venlo (Z.

Mus.) ; Camp (Cet.) ; Bussum (F. F.) ; Doetinchem (KI.) ;

Beek-Nijm. (Bo.) ; Vogelenzang (}s.) ; Stein, Gronsveld,

Schin op Geul, Epen (Lpk.) ; Groningen (T. v. E., vol. 10,

p. 190 ; volgens De Gavere 25 % der gevangen exx,, een

zeer hoog getal, dat haast zou doen denken, dat P. thersites

Cant, er voorkwam ! )

.

10. ab. candiope Brgstr., Nomencl., II, p. 78, 1779. Vvls.

met 1 wortelvlek. Overal onder de soort, meer dan
icarinus.

11. ab. tvipuncta Courv., Mitt. Schweiz. E. G., vol. 11,

p. 22, 1903. Vvls. met 3 wortelvlekken. Algemeen.
12. ab. quadripuncta Courv., I.e. Vvls. met 4 wortelvlek-

ken. Houthem (P. H.) ; Wolfheze (25) ; Frederiksoord (Js.);

Diepenveen, Stein, Bemelen, Epen (Lpk.).

13. ab. elongata Tutt, Brit. Lep., vol. 11, p. 170, 1910.

Wortelvlekken vvl. uitgerekt. Wassenaar (Z. Mus.) ; Soest,

Almelo, Wageningen, Wieringen (Lpk.).

14. ab. melanotoxa Pincitore-Marott, Giorn. Agr. Past.,

p. 248, 1873. De onderste wortelvlek verbonden met de

onderste submediane vlek, zoodat aan den binnenrand der

vvls. een zwarte streep ontstaat. Aalten (v. Galen) ; Apel-

doorn (de Vos) ; Wageningen, Zaltbommel, Venlo (Z.

Mus.) ; Breda {77, 80) ; Zandvoort (Lg.) ; Eerbeek, Gen-
nep, Stein, Katsop, Gronsveld, Heugem, Rothem (Lpk.).

15. ab. semiarcuata Courv., I.e., p. 20, 1903. Als 14, maar
de verbinding tusschen de 2 vlekken is nog niet volledig.

Wageningen (Skm.) ; Rhenen (F. F.) ; Amerongen (Btk.) ;

Nijmegen, Eemnes (Z. Mus.) ; Den Haag (49, 51), Rijen

(28) ; Amsterdam (Js.); Denekamp, Almelo, Eerbeek, Lo-

bith, Chaam, Gronsveld, Stein (Lpk.).

16. ab. virgularia Tutt, I.e., p. 134, 1910. Op de vvls. is

de onderste submediane vlek buitenwaarts gebogen en ver-

^) Het ex. van Ommenis in zooverre nog merkwaardig, dat het sterk

doeit denken aan P. thersites Cant. Onderzoek der androconiën leerde

evenwel, dat het tot icacus behoort. De ontdekking van thersites, die in

België bijv. plaatselijk gewoon is, is zeer wel mogelijk. De vlinder vliegt

uitsluitend op velden met esparcette.
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bonden met de onderste pijlvlek. Rothem (Rk.) ; Almelo,

Schoorl (Lpk.).

17. ab. parvipuncta Courv., I.e., p. 24, 1903. Alle vlekken

zeer klein. Aalten (Lpk.).

18. ab. crassipuncta Courv., I.e., p. 19, 1903. Alle vlekken

sterk vergroot. Vooral bij de 5 $ gewoon.
19. ab. semipersica Tutt, Brit. Butt., p. 175, 1896. De

vlekken op de avis. meer of minder ontbrekend. Gronsveld,

Eerbeek (Lpk.) ; Wageningen (L. Wag.).
20. ab. excessa Gillmer, Int. Ent. Z., vol. 2, p. 128, 1908.

Tusschen de middencelvlek en de submediane rij bevinden

zich extra vlekken. Gronsveld (Lpk.).

21. ab. transiens Tutt, I.e., p. 164, 1910. De submediane
vlekken der wis. niet rond, maar ovaal, peervormig of wig-

vormig. Schoorl, Montferland, Stein, Valkenburg (Lpk.) ;

Oosterbeek (op alle vis., Z. Mus.).
22. ab. radiata Tutt, I.e., p. 165, 1910. De submediane

vlekken zoo ver uitgerekt, dat de tweede en derde de midden-
celvlek bereiken. Breda (71).

23. ab. costa juncta Tutt, Ent. Ree, vol. 22, p. 51, 1910.

Op de avis. de bovenste wortelvlek vereenigd met de boven-
ste subme'diane vlek, zoodat aan den voorrand een zwarte

streep ontstaat. Stein (Lpk.).

24. ab. basijuncta Tutt, I.e., p. 51, 1910. Op de avis. de
voorlaatste wortelvlek vereenigd met de voorlaatste sub-

mediane vlek. zoodat aan den binnenrand een zwarte streep

ontstaat. Bemelen (Lpk.).

25. ab. polyphemus Esp., Schmett. in Abb., I, p. 387, pi. L,

fig. 2, 1779. Combinatie van melanotoxa Pine, en basijuncta

Tutt. Epen (Lpk.).

26. ab. costo-retro juncta Courv., Iris, vol. 26, p. 51, 1912.

Combinatie van costajuncta Tutt en basijuncta Tutt. Stein

(Lpk.).

O p m. De teekening van linker- en rechterzijde verschilt

dikwijls.

Te r a t o 1. ex. Avis, sterk verkleind. Helvoirt (T. v. E.,

vol. 50, p. 272, pi. 7. fig. 5).i)

76. P. (Lysandra Hemming) coridon Poda. Zeldzaam,
zoo goed als zeker niet inheemsch. In het ons omringende
gebied is het dier zeer gewoon op kalkgronden. Het zou dus
in een deel van Z. Lbg. thuis kunnen hooren, doch ook daar
is het zoo zeldzaam, dat mij dit niet waarschijnlijk lijkt. Op
de plaatsen, waar coridon nl. werkelijk indigeen is, is de
vlinder altijd zeer algemeen. Bovendien is de zeer groote

meerderheid der hier gevangen exx. S $ , een feit, waarop

^) Van Eyndhoven vermeldt in Handelingen, p. 36, 1854, een
gynandrom., links 9 , rechts $ . Blijkens een MS noot in zijn ex. van
de Bst. is het echter niet zeker, of dit ex. inlandsch is.
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ook Franssen reeds de aandacht gevestigd heeft (Nat.

Mbl., vol. 13, p. 57, 1924). Ditzelfde verschijnsel nemen we
ook bij andere niet-inheemsche soorten waar {Colias hyale L.

en C. electo L. subsp. croceus Fourcr. ), terwijl uit dezen

Catalogus reeds herhaaldelijk is gebleken, dat van de soor-

ten, waarvan maar 1 Ned. ex. bekend is, dit haast steeds

een $ is. Franssen vestigt er tevens de aandacht op, dat,

in tegenstelling met een nogal verbreide meening, ook voor

de Limburgers het dier een zeldzaamheid is. 1 gen., 2 Juli

tot half Aug.
Vin dpi. Ov. : Denekamp, 1934 (Lukkien) ; De Lutte

(Btk., KL). Gdl. : Nijkerk (Z. Mus.); Vorden (Btk.) ;

Groenlo, 1911 (Cold.) ; Neede, 1904 (T. v. E., vol. 51, p.

16) ; Aalten, 1933 (Cet.) ; Hoog-Keppel (KI.) ; Apeldoorn,

2-7-98 (Z. Mus.); Wageningen, 9, 21-7-34 (L. Wag.).
N.B. : Bergen op Zoom, 1906 (I.e.). Lbg. : Reutjen, Poster-

holt (hier in 1921 op moerassige weilanden \2 $ $ , teste

Franssen, I.e.); Baarlo (1904), Swalmen, Roermond, Her-
kenbosch (hier Aug. 1918 1 $ en 1 9 op hei, teste Franssen,

I.e.), Odiliënberg, Maasniel, Brunssum, Bunde, Maastricht,

Gronsveld, Houthem, Oud- Valkenburg, Voerendaal, Nuth,
Wijlre, Vijlen, Epen.

Var. Het is mij nog niet bekend, tot welk ras onze (en

de Belgische) exx. behooren, maar in geen geval tot het

typonominale (van Graz). Onze Weinige 9 9 zijn bruin.

1. ab. $ punctata Tutt, Brit. Butt., p. 167, 1896. Op de
bovenz. langs den achterrand zwarte vlekjes tusschen de
aderen. Aalten (Cet.).

2. ab. quadripuncta Courv., Mitt. Schweiz. E. G., vol. 11,

p. 24, 1903. Vvl. aan onderz. met 4 wortelvlekken. Nijkerk,

Posterholt (Z. Mus.).
77, P. (Cyaniris Dalm») semiargfus Rett. Alleen in het

O. en Z., onregelmatig, behalve in Z. Lbg. 2 gens., de eerste

eind Mei tot eind Juli (24-5 tot 27-7, blijkens onderzoek der

androconiën), de tweede, die minder schijnt voor te komen,
Aug. tot begin (8) Septr.

V i n d p 1. Dr. : Assen. Ov. : Denekamp, Agelo, De Lutte,

Hengelo, Enschede, Delden. Gdl. : Apeldoorn, Empe, Voor-
stonden, Spankeren, Laag-Soeren, Arnhem, Oosterbeek, Wa-
geningen (zeer talrijk in het Binnenveld-Geld. Vallei, Skm.) ;

Winterswijk, Aalten, Varsseveld, Slangenburg, Doetinchem ;

Groesbeek, Z.H. : Giesendam, Dordrecht. N.B. : Zundert,
Breda, Rijen, Oosterhout, Tilburg, Oirschot, St. -Michiels-

gestel, Asten, Deurne, Drunen, Vlijmen, Rosmalen, 's-Her-

togenbosch. Middelaar, Haps. Lbg. : Venlo, Belfeld, Baarlo,

Roermond, Arcen, Sittard, Kerkrade, Gronsveld, Houthem,
Valkenburg, Schin op Geul, Gerendal, Voerendaal, Ubachs-
berg, Nuth, Gulpen, Eys, Epen.

Var. 1. gen. vern. semiargus Rott.
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2. gen. aest. microconia Ball, Ann, Soc. Ent. Belg., vol. 58,

p. 180, pi. IV, fig. 23, 24, 1914. Androconiën kleiner, minder
vierkant.

3. ab. striata Wheeler. Butt. Switz., p. 25, 1903. De vlek-

ken aan de onderzijde, behalve de middencelvlek, uitgerekt.

Arcen (Fr.) ; Tilburg (70, alleen bovenste vlek vvl.) ; Hou-
them (enkele vlekjes; Z. Mus.).

4. ab. initia Tutt, Brit. Lep., vol. 10. p. 263, 1909. Met
aanduiding van randvlekken aan de onderz. Eys (T. v. E.,

vol. 63. p. 163) ; Aalten (Z. Mus.) ; Spankeren (75).

5. ab. c-nigrum Tutt, I.e., p. 261. De 2 onderste zwarte

vlekken der subdiscale rij op onderz. der avis. verbonden tot

een c-vormig boogje. Houthem (Z. Mus.) ; Nuth (Lpk.) ;

Vlijmen (67), Rijen (19). Breda (28).

6. ab. paucipuncta Gillmer. Int. Ent. Z., vol. 2. p. 313,

1909. Enkele vlekken aan de onderz. zwak ontwikkeld. Apel-

doorn, Wageningen, Groesbeek, Venlo (Z. Mus.).

7. ab. minor Tutt. I.e.. p. 258. 1909. Dwergen. Oosterbeek

(Z. Mus.).
Terato 1. ex. Rechter vvl, te klein. Apeldoorn (Z.

Mus.).

Lycaena F.

[Biologisch zeker ons interessantste dagvlindergeslacht.

De jonge rupsen leven in den nazomer tot de tweede ver-

velling {alcon, euphemus, ? areas) of tot de derde (arion)

in de bloemen van gentiaan (alcon), thijm {arion) of San-

guisorba {euphemus en areas), verlaten deze na genoemde
vervelling. worden dan door mieren naar hun nesten ge-

bracht, waar zij verder van het mierenbroed leven].

78, L» alcon F. Typische bewoner van niet te droge heide-

streken, waar veel gentiaan groeit. Op de vliegplaatsen

meest gewoon. 1 gen., half Juni tot half Aug. (11-6 tot 20-8).

V i n d p 1. Fr. : ,.In Oostelijk Friesland vaak vrij gewoon".
(Wiss.). Gr. : Appelbergen, De Punt. Dr. : Norg, Donderen,
Assen, Zeegse, Zuidlaren, Rolde, Bunnerveen, Frederiks-

oord. Ov. : Oldenzaal, Lonneker, Borne, Delden. Gdl. : Nij-

kerk, Nunspeet, Leuvenum, Putten, Voorthuizen, Apeldoorn,

Voorst, Gietel, Eerbeek. Laag-Soeren, Brummen, Spankeren,

Bleeke Meer, Wageningen, Veenendaal ; Boekhorst bij Laren,

Ruurlo, Lochem, Winterswijk, Korenburg erveen, Aalten,

Slangenburg, Doetinchem, Zelhem ; Groesbeek. Utr. : Rhe-
nen, Woudenberg, Scherpenzeel, Oud-Leusden. Z.H. : Den
Haag (T. v. E., vol. 61, p. LVI). N.B. : Breda (Gald. Heide),

Tilburg, Oisterwijk, Oirschot. Middelrode bij 's-Bosch, Veld-
hoven bij Eindh., Deurne. Lbg. : Plasmolen, Venlo. Baarlo.

Budel, Roermond, Swalmen-Reuver, Brunssum, Epen.
Var. 1. ab. 9 nigra Wheeler, Butt. Switz., p. 21, 1903.

Vleugels bovenz. zwart, alleen aan 'den wortel soms wat
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blauwe haren. Appelbergen (L, Wag.) ; Frederiksoord, Lon-

nekermeer, Korenburgerveen (Lpk.) ; Delden (Br.) ; Slan-

genburg, Doetinchem (KI.) ; Voorst (Cold.) ; Apeldoorn
(de Vos) ; Nunspeet (Mac G.) ; Oud-Leusden (Js.) ; Oister-

wijk (5, 6; Z. Mus.) ; Veldhoven, Brunssum (Sch.) ; Venlo
(Z. Mus.).

2. ab. spormanni Pfau, Int. Ent. Z., vol. 22, p. 193, 1928,

Bovenz. grijs, zonder teekening, onderz. vlekken bruingrijs,

weinig donkerder dan de grondkleur. Delden, een klein ?

(L. Mus.).
3. ab. senilis Dannehl, Ent. Z., vol. 46, p. 246, 1933. Ta-

melijk klein, bovenz. zeer licht blauw, onderz. veel lichter

dan normaal, vlekken klein en flauw. De Punt (Z. Mus.) ;

Aalten (Lpk.) ; Nunspeet (Mac G.. Vary).
4. ab. Normaal gekleurde dwergen. Aialten (Lpk.) ; Nun-

speet (Mac G.).

5. ab. basi-novopuncta Courv., Iris, vol. 28, p. 155, 1914.

Onderz. wis. met 1 of meer wortelvlekken. Overal onder de
soort.

6. ab. crassipuncta nov. ab. Alle vlekken der submediane
rij aan onderz. van v. en avis. sterk vergroot.!) Laag-
Soeren (Lpk.).

7. ab. disco-elongata nov. ab. De vlekken der submediane
rij aan bovenz. (onderz.) uitgerekt. 2) Nunspeet (Mac G.).

8. ab. cecinae Horm., Soc. Ent., vol. 8, p. 18, 1893. Op
de onderz. der wis. alleen de middencelvlek aanwezig, op
de avis. eveneens en daar bovendien nog met flauwe sporen
van een paar andere vlekken. Korenburgerveen (Lpk.).

De Gavere beschrijft in T. v. E., vol. 10, p. 190, een
overgangsex. uit Groningen.

79. L. euphemus Hb, Alleen in N.B. en Lbg. (op 1 toe-

vallige vangst na), zeer lokaal, maar op de vliegplaatsen

soms talrijk. Over sommige Brabantsche vindplaatsen schrijft

Van den Bergh (T. v. E., vol. 61, p. XIV, 1918):
,,Het is wel opmerkelijk, dat euphemus steeds gevonden
wordt op plekken, waar bosschen zijn ; op vlakke weilanden,
waar Sorbenkruid veel groeit, vindt men den vlinder niet."

Daarentegen vliegt de vlinder bij Roermond ,,op laaggelegen
weilanden langs de Maas en alleen daar, waar overvloedig
Sanguisorba officinalis groeit." (La tiers, op. cit., vol. 44,

p. 62). 1 gen., tweede helft van JuH tot half Aug. (19-7
tot 16-8).

Vin dpi. Gdl. : Aalten, 2 $ $ (sic!), 19-7-1933 (Cet.).

De soort hoort hier waarschijnlijk niet thuis. Sanguisorba
konden we nergens ontdekken. N.B. : Breda, Rijen, Tilburg,

^) Toutes les ocelles de la rangée submédiane au verso des ailes sont
fortement agrandies.

^) Les ocelles de la rangée médiane au recto (verso) sont allongées.
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Oisterwijk, Helvoirt (in 1918 bij Helvoirt en op sommige

plaatsen bij Oisterwijk overweldigend, teste V. d. Bergh, op.

cit., vol. 62, p. XXVII ; langs de spoorbaan van Helvoirt naar

Udenhout op de weilanden, die door bosschen begrensd

worden en waar de voedselplant, Sanguisorba officinalis,

overvloedig groeit ; dezelfde, vol. 61, p. XIV). Lbg. : Baarlo,

Belfeld, Roermond (in het Maasdal tusschen Venlo en

Roermond )

.

Var. 1. ab. 9 caerulea Osth., Schmett. Südb., p. 157,

1926. Op bovenz. even blauw als het $. Roermond (4).

2. ab. ? obscuta Kaucki, Polskie Pismo Ent., vol. 3, p. 91,

1924. Geheele bovenz. donker bestoven met nauwelijks eenige

blauwe tint. Helvoirt (Z. Mus.).

3. ab. grisescens nov. ab. Bovenz. niet zuiver blauw, maar
grijsblauw, i) Roermond, Baarlo (Z. Mus.). Van den Bergh

had den indruk, dat deze vorm bij Tilburg in koelere zomers

vloog (T. V. E., vol. 64, p. XIX).
4. ab. paucipuncta Courv., Iris, vol. 26, p. 63, 1912. Zwarte

vlekken op bovenz. sterk in aantal verminderd. Helvoirt

(25, 49) ; Roermond (Lpk.).

5. ab. centro-elongata nov. ab. Middencelvlek aan de

onderz. der wis. wortelwaarts uitgerekt. ^) Baarlo, 1 9 (Z.

Mus.).
80* L. arion L. Sporadisch. Ongetwijfeld niet (meer?)

inheemsch. 1 gen., Juh tot begin Septr.

V i n d p 1. Gr.: Groningen (De Gavere, T. v. E.,

vol. 10, p. 191 : „plus rare (dan alcon) et quelques années

on la chercherait en vain. Fréquente en 1851." Na hem
nooit meer waargenomen). Gdl. : Doetinchem, Slangenburg,

Laag-Keppel ( 13-7 tot 9-8 1902 en 1903, 18 exx.. Kl, Laag-K.

weer 29-7-1908, Kl.); De Steeg (1887, Z. Mus.); Span-

keren (Juli 1914, L. Mus.) ; Mariëndaal bij Arnhem (1853

verscheiden exx., Bst., II, p. 146; weer 1858, L. Mus.).

Z.H.: Lisse, 15-8 en 8-9-1877 (L. Mus.). N.B.: Breda,

3 S $ Aug. 1865 (T. v. E., vol. 13, p. 145), weer JuH 1895

(P. H.) ; Rijen. 1 $ 22-7 (1877?), zie T. v. E., vol. 21, p.

LXXXV, weer vol. 28, p. XXV. Lbg. : Venlo (1918) ; Bel-

feld, JuH 1917 (Rk.) ; Kerkrade (1927). s)

Var. 1. ab. telegone Brgstr., Nomencl., III, p. 8, pi. LU,
fig. 5. 6, 1779. Vleugels met zeer breede zwarte randen.

Slangenburg (3 exx.. Kl.) ; Lisse (9).

2. ab. cotswoldensis Le Chamberlain, Entom., voi. 41, p.

') Non bleu pur mais bleu gris.

2
) Macule discale au verso des antérieures, allongée dans la direction

de la base.

3) Al deze vindplaatsen liggen in of vlak bij het verspreidingsgebied

van Thymus. Toch pleit de zeer groote zeldzaamheid voor een niet in-

heemsch zijn van arion.
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202, 1908. Alle vleugels meer of minder dicht bestoven met

zwarte schubben, waardoor de blauwe kleur veel donkerder

is. Slangenburg (3 exx., KI.) ; Arnhem (6).

3. ab. basipuncta Tutt, Brit. Lep., vol. 11, p. 322, 1914.

Bovenz. wis. met 1 of meer wortelvlekken. Slangenburg

(2 exx., KL).
4. ab. conjuncta Tutt, I.e. Op bovenz. wis. de onderste

wortelvlek verbonden met op één na de onderste van de

discale rij. Slangenburg (2 exx., KL).

5. ab. imperialis Le Chamb., I.e., p. 202, 1908. De zwarte

vlekken op de bovenz. van de wis. uitgerekt tot peervormige

strepen. Slangenburg (3 exx., KL) ; Lisse (8, 9).

6. ab. alconides Auriv., Nord. Fjär., p. 15, 1888. Op de

bovenz. der 4 vleugels ontbreken alle vlekken behalve de

middencelvlek. Slangenburg (Z. Mus., alleen rechts, links

nog enkele andere vlekken aanwezig).

7. ab. postero-immaculata Tutt, Le, p. 324, 1914. Bovenz.

avis, zonder vlekken. Slangenburg (Z, Mus., 8 exx. KL).

8. ab. caemleomarginata Tutt, I.e., p. 324. Avis, zonder

zwarten achterrand. Slangenburg (2 exx., KL).

9. ab. impuncta Courv., Mitt. Schweiz. E. G., vol. 11, p.

24, 1903. Onderz. vvl. zonder wortelvlekken. Slangenburg

(1 ex., KL).
10. ab. bipuncta Rebel, Berge's Schmetterl.b., 9e druk,

p. 75, 1909. Onderz. vvl. 2 wortelvlekken (type met 1 vlek).

Slangenburg (1 ex. Z. Mus.. 4 exx. KL), de Steeg (Z. Mus.) ;

Lisse (8).

11. ab. tripuncta Courv., I.e., p. 22, 1903. Onderz. vvl.

met 3 wortelvlekken. Slangenburg (1 ex., KL) ; Spankeren

(29).

81. L» areas Rott» Alleen in het Maasdal tusschen Venlo
en Roermond, op de vliegplaatsen gewoon. 1 gen., midden
Juh tot midden Aug. (20-7 tot 10-8).

V i n d p 1. Lbg. : Venlo, Tegelen, Belfeld, Baarlo, Roer-

mond.
Var. 1. ab. minor Frey, Mitt. Schweiz. E. G., vol. 6,

p. 352, 1882. Dwergen. Roermond (Z. Mus., de Vos).
2. ab. paucipuncta Courv., Iris, vol. 26, p. 63, 1912. Aantal

zwarte vlekjes aan de onderz. verminderd. Roermond (Lpk. ).

B. GRYPOCERA.

Hesperiidae.

Heteropterus Duméril.

82. H. morpheas Pall. Waarschijnlijk uitgestorven sinds

± 1860. Zie echter over de kans van terugvinden : E. B.,

vol. 9, p. 211, 1936. 1 gen., tweede helft van Juni (België)

tot in Aug. (Van Eyndhoven teste Ver Huell). Het aantal
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bekende Ned. exx. is 8 (L. Mus. 2, Z. Mus. 5, L. Wag. 1),

een gevolg van het feit, dat men zich vroeger met een paar

exx. van een soort tevreden stelde. Uit wetenschappelijk

oogpunt zijn deze 8 exx. van hooge waarde. Het dier

heeft in W. Eur. een zeer verbrokkeld verbreidingsgebied.

Het is zeer lokaal in Holstein, lokaal, maar niet zeldzaam

in de bosschen bij Hamburg, dan bij Maaseyck (België) en

daarna pas weer in C. Frankrijk.

V i n d p 1. Gdl. : Empe (in de 3 genoemde colls.) ; Beek-

bergerwoud tusschen Beekbergen en Klarenbeek (nu ver-

dwenen), 1838, Willemsen en Hallegraeff, teste Ver Huell,

Sepp, vol. 7, voorrede, p. III.

Var. Onze exx. zijn niet identiek aan het typonominale

ras, maar behooren tot :

1. ras minutus nov. Kleiner, overigens niet afwijkend.

Onze exx, hebben een vlucht van 30 mm tegen Fransche
en Middenduitsche ± 34 mm. Ditzelfde kleine ras vliegt nu
nog in de bosschen bij Maaseyck in België, i) Bij Hamburg
komen reeds beide vormen voor.

2. ab. radiata Kolisko, Verh. Zool.-bot. Ges., vol. 55, p. 275,

1905. Op bovenz. avis. langs den achterrand een rij gele

vlekken. Empe (Z. Mus.).

Carterocephalus Lederer.

83, C. palacmon Pali. Alleen in het O. en Z., lokaal, maar
op de vliegplaatsen meestal talrijk. 1 gen., half Mei tot eind

Juni (15-5 tot 24-6).

V i n d p 1. Gr. : Ter Apel. Ov. : De Lutte, Agelo, Olden-
zaal, Hengelo, Weerselo, Diepenveen, Deventer. Gdl. : Apel-

doorn, Laag-Soeren, Dieren, Ellecom ; Warnsveld, Vorden,
Lochem, Winterswijk, Aalten, Doetinchem, Laag-Keppel ; Bij-

vank. N.B. : Bergen op Zoom, Breda, Bürgst, Ginneken,

Ulvenhout, Rijen, Tilburg, Oisterwijk, Helmond. Lbg. : Roer-

mond, Odiliënberg, Munniksbosch, Maalbroek, Brunssum,

Schinveld, Valkenburg, Eys, Mechelen, Epen, Vaals, Eysden.

Var. De typische, door Pallas beschreven vorm heeft

gele vlekken (,,maculis crebris luteis"). Deze komt sporadisch

bij ons voor.

1. ab. autantiaca Tutt, Brit. Lep., vol. 8, p. 195, 1906.

Vlekken oranje. Bijna alle exx.

2. ab. restricta Tutt, I.e. De randvlekjes zeer zwak, op de

avis. meest ontbrekend. Ter Apel (Wiss.) ; Diepenveen,

Lochem (Z. Mus.) ; Doetinchem (KI.) ; Breda (23, 44).

Adopoea Billberg.

84. A. lineola O. Komt door het geheele land voor, lo-

^) Plus petite. Probablement éteinte en Hollande, se trouve encore à

Maeseyck (Limbourg belge).
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kaler dan [lava, maar op de vliegplaatsen meestal gewoon.

1 gen., 20 Juni tot begin Septr.

V i n d p 1. Fr. : Kuikhorne, Veenwouden, Kippenburg,

Wolvega, Elsloo. Gr. : Groningen, Ten Boer, Siddeburen.

Dr. : Assen, Havelte, Frederiksoord. Ov. : Oldenzaal, Diepen-

veen. Gdl. : Apeldoorn, Hoog-Soeren, Laag-Soeren, Arnhem,
Bennekom, Wageningen, Ede ; Lochem, Almen, Vorden,

Gorssel, Winterswijk, Aalten, Varsseveld, Doetinchem, Slan-

genburg, Hummelo, Keppel, Zelhem ; Bijvanck, Montferland ;

Wijchen. Utr. : Soest, Bilthoven, Groenekan. N.H. : Hilver-

sum, Bussum, Diemen, Amsterdam, Camp, Bergen, Velsen,

Santpoort, Overveen. Haarlem, Aerdenhout. Z.H. : Leiden,

Zevenhuizen, Maassluis, Rotterdam, Dordrecht en geheele

duingebied. Zl. : Domburg, Colijnsplaat, Wemeldinge, Ka-
pelle-Goes, Tholen. N.B. : Bergen op Zoom, Ossendrecht,

Langeweg, Zundert, Breda, Rijen, Tilburg, Oisterwijk, Deur-

ne, Helenaveen. Lbg. : Plasmolen, Roermond, Berg-Terblijt.

Houthem, Gronsveld, Gulpen, Wijlre.

Var. 1. ab. pallida Tutt, Brit. Butt., p. 136, 1896. Grond-
kleur bleek geelachtig bruin. Velsen, Noordwijk, Houthem
(Z. Mus.) ; Amsterdam (Lpk.) ; Rotterdam (15).

2. ab. Clara Tutt, Brit. Lep., vol. 8, p. 96, 1906. Helder

goudbruin met smallen zwarten rarid. Hilversum (Lpk.).

3. ab. suffusa Tutt, I.e. Vrij breede zwarte rand, aderen

geheel zwart, avis, geheel donker bestoven. Hilversum (Lpk.).

85, A. flava Brünnich, 1763 {thaumas Hufn., 1766). Overal,

op de vliegplaatsen meest gewoon, vooral in het O. en Z.

1 gen., eind Juni tot eind Aug.
Var. 1. ab. pallidiscus Strand, Ent. Z., vol. 25, p. 258,

1912. Vvls met lichte vlek in het midden, avis. met een lichte

baan in het midden van wortel tot achterrand. Houthem
(Z. Mus.). Zie T. V. E., vol. 48, pi. 5, fig. 13 (type !) ; wel

een pathol. ex.

2. ab. suffusa Tutt, I.e., p. 107, 1906. Bovenz. donkerbruin.

Arnhem, Beek-Nijm. (Z. Mus.).

3. ab. Dwergen. Venlo.
P a t h o 1. ex. Costa van rechter vvl. in het midden be-

schadigd, van daar af de geheele vleugelpunt albinistisch.

Lochem (Z. Mus.).
86. A, (Thymelicus Hb.) acteon Rett. Alleen in Z. Lbg.,

maar daar op de vliegplaatsen vaak niet zeldzaam. 1 gen.,

begin Juli tot half Aug. (9-7 tot 17-8).

V i n d p 1. Lbg. : Maastricht, St.-Pietersberg, Gronsveld,

Bemelen, St.-Gerlach, Houthem, Schin op Geul, Valkenburg,
Ransdaal, Ubachsberg, Welterberg, Voerendaal, Gulpen,

Wijlre.

Var. De typische vorm heeft alleen op de vvls. lichte

vlekjes.

1. ab. distincta Tutt, Brit. Lep., vol. 8, p. 119, 1906. Lichte
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vlekjes op alle vleugels. Welterberg (Lpk.).

2. ab. obsoleta Tutt. I.e. Zonder lichte vlekjes. Maastricht

(Z. Mus.) ; Gulpen (2 ; Z. Mus.) ; Houthem (32) ; Wel-
terberg (Lpk.) ; Ransdaal (Br.).

Urbicola (Barbut) Tutt.

87. U. comma L. Lokaal, op de vliegplaatsen gewoon.

1 gen., eind Juli tot begin Septr. (31-7 tot 1-9).

V i n d p 1. Gr. : Harendermolen. Dr. : Norg, Schoonoord,

Sleen, Zweelo, Hoogeveen. Ov. : Delden, Diepenveen, De-
venter. Gdl. : Nijkerk, Harderwijk, Hulshorst, Oldebroek,

Nunspeet, Apeldoorn, Hoog-Soeren, Twello, Empe, Laag-

Soeren, Leuvenum, Uddel, Kootwijk, Hoenderlo, Dieren,

Rhederheide, De Steeg, Velp, Arnhem, Oosterbeek, Wolf-
heze. Ede, Wageningen ; Lochern, Vorden, Slangenburg ;

Wehl ; Groesbeek. Utr. : Rhenen, Amerongen, Doorn, Leer-

sum. Driebergen, Bilthoven, Zeist, Soest, Baarn, Lage-Vuur-
sehe, Loosdrecht. N.H. : Holl. Rading, Hilversum, Laren,

Koog-Texel, Heilo, Castricum, Wijk aan Zee. Z.H. : Katwijk,

Den Haag. N.B. : Breda, Ginneken, Rijen, Tilburg, Reusel,

Oisterwijk, Drunen, St.-Michielsgestel, Deurne, Asten. Lbg. :

Venlo, Roermond, Weert.
Var. 1, ab. ? suf fusa Tutt, Brit. Lep., vol. 8, p. 156,

1906. Het $ is dimorph : naast den typischen lichter bruinen

vorm komt haast evenveel en overal een zeer donker bruine

voor. Een heel donker ? van Soest (Lpk.) heeft de vlekken

aan de onderz. zelfs zwart gerand.

2. ab. flava Tutt, I.e., p. 157. Vlekken aan de ontìerz.

geel in plaats van wit. Schoonoord, Hilversum (Z. Mus.) ;

Slangenburg (KI); Breda (24); Ginneken (P.H.) ; Til-

burg (Sch.) ; Deurne (Nies).

Augiades Hb.

88. A. sylvanus Esp. (de naam is eigenlijk een primair

homoniem, de soort moet dan heeten : venata Bremer et

Grey). In boschachtige streken algemeen, komt ook in de

duinen voor. 1 gen., begin ( 1
) Juni tot eind Juli.

Var. Ons ras behoort, onverschillig welke der 2 ge-

noemde soortnamen gebruikt wordt, niet tot het typonominale,

maar tot :

1. ras septentrionalis Vty., Ent. Ree, vol. 31, p. 28, 1919.

Donkerder dan het typonominale (Fransche) ras sylvanus.

Beschreven naar Engelsche exx., waarmee de onze overeen-

stemmen (Verity det.). Onze $ $ zijn alle donker van

grondkleur, ook verscheiden $ $ .

2. ab. paupera Tutt, Brit. Lep., vol. 8, p. 134, 1906. Vlek-

ken op de bovenz. veel lichter. Princenhage (Wp.).
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Carcharodus Hb.
89. C. alceae Esp., 1780 {[ritillarius Poda. 1761, teste

H e m mi n g. Trans. Ent. Soc. London, 1932, p. 293). Zeer

lokaal, nu heel zeldzaam. 2 gens., de eerste in Mei (10-5

tot 29-5), de tweede half Juh tot eind Aug. (13-7 tot 25-8).

V i n d p 1. Gdl. : Vorden, Oosterbeek, Doetinchem, Does-

burg. Z.H. : Rotterdam. Dordrecht. Zl. : Zierikzee, Wemel-
dinge, Stavenisse (hier in 1901 en 1902 gewoon). N.B. :

Bergen op Zoom, Breda, Helvoirt, Oisterwijk. Lbg. : Venlo,

Maastricht, Welterberg (hier in 1928 een ex., het eenigste,

dat de laatste 25 jaar vermeld is).

Var. Er bestaat geen verschil tusschen beide gens.

Hcspcria F. (Pjn-gus Hb.).
* 90. H. carthami Hb. Slechts een $ (sic !) in Ned. ge-

vangen. In het ons omringende gebied bekend van West-
falen (1 ex. in 1913), van de Rijnprov. (Ahrdal, Trier) en

uit België (Z.O. van Luxemburg), zoodat de Ned. vangst

een verrassende is. 2 gens, in België.

Vin dpi. Ov. : De Lutte, Mei 1917 (Btk., Warren
det).

91. H. malvae L. Haast door het geheele land op zand-
gronden en in boschachtige streken. 1 gen., begin Mei tot

begin Juli (10-5 tot 6-7) , na half Juni echter niet veel meer.

V i n d p 1. Fr. : Schiermonnikoog, Kollum, Olterterp, Nije-

ga, Nijetrijne, Scherpenzeel, Beetsterzwaag. Gr. : Groningen,
De Punt, Harendermolen. Dr. : Eelderwolde, Donderen,
Lieveren, Zweelo, Zeegse, Veenhuizen, Exloërveen, Frede-

riksoord. Ov. : Denekamp, Ootmarsum, Agelo, De Lutte,

Ommen, Deventer. Gdl. : Veluwe, Graafschap en Achterhoek,
Wehl, Didam, Bijvank, Nijmegen, Hatert, Utr. : Soest, Baarn,

Eemnes, De Bildt. Blauwkapel. N.H. : Holl. Rading, Hilver-

sum, Naardermeer, Amsterdam
(
Watergr.meer, 1934, Cet.),

Aalsmeer (Oosteinderpoel), Bloemendaal, Haarlem, Zand-
voort (10-5-1934 veel, Js.), Vogelenzang. Z.H. : Alfen. N.B. :

Langeweg, Breda, Ulvenhout, Gilze-Rijen, Tilburg, Oister-

wijk, Vught, Deurne. Lbg. : geheele prov. op de geschikte

terreinen.

Var. 1 . ab. scabellata Reverdin, Buil. Soc. Lép. Genève,
II, p. 153, pi. 16, fig. 3, 1912. Aan den binnenrand van de
wis. een wit lijntje, doordat de onderste wortelvlek verbon-
den is met de onderste submediane vlek. Slangenburg (KI.) ;

Leuvenum (103) ; Aalsmeer (Lpk.) ; Breda (39) ; Tilburg
(Wp.) ; Epen (83) ; Naardermeer, Venlo, Kerkrade (Z.
Mus.).

2. ab. bilineata Rev., op. cit., vol. 3, p. 37, pi. 3, fig. 4, 1914.

Aan den binnenrand van de wis. 2 boven elkaar liggende
witte streepjes. Kollum, Wageningen, Oisterwijk, Venlo,
Kerkrade (Z. Mus.) ; Epen (T. v. E., vol. 63, p. 163). Afb. :

op. cit., vol. 48, pi. 5, fig. 14.

3. ab. intermedia Schilde, Beri. Ent. Z„ 1886, p. 55. Vvls.
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normaal, vlekken op de avis. sterk verminderd. Zeegse
(Skm.) ; Slangenburg (KI.) ; Zandvoort (Js.) ; Gilze- Rijen

(Wp.) ; Meerssen (Rk.).

4. ab. taras Brgstr., Nomencl., IV, p. 40, pi. XCI, fig. 5,

6, 1780. De vlekken op de wis. sterk vergroot en gedeeltelijk

met elkaar verbonden, op de avis. als intermedia. Zeegse
(Skm.) ; Donderen, Plasmolen (Wiss.) ; Wageningen, Ven-
lo, Kerkrade (Z. Mus.) ; Slangenburg, Zelhem (KI.) ; Doe-
tinchem ; Apeldoorn (de Vos) ; Breda (17, 40) ; Rijen (T. v.

E., vol. 63, p. XLIII); Tilburg (Wp.) ; Deurne (Nies);

Roermond (vrij algemeen. Lek.) ; Brunssum (Mus. M.) ; Echt
(Maessen) ; tusschen Swalmen en Reuver (T. v. E., vol. 13,

p. 136) ; Vaals (I.e.).

5. ab. albina Tutt, Brit. Lep., vol. 8, p. 224, 1906. Grond-
kleur grijsachtig wit in plaats van zwart. Een ex. met grijze

grondkleur van Lieveren (Wiss.).

6. ab. Dwergen. Slangenburg (KI.) ; Brunssum (Mus. M.) ;

Venlo (Z. Mus.).
7. ab. Al het wit op de bovenzijde bruingeel. Oosterbeek

(Z. Mus.).
92, H. sertorius Hffms», 1804 i) {sao Hb., 1803, nee Brgstr.,

1779). Zeer lokaal. Nog het meest in Z. Lbg., misschien

daar nog inheemsch, misschien slechts zeer zeldzame over-

vliegers uit België. In het ons omringende gebied zeer lokaal

op kalkgrond in Westfalen, in het zuidelijk deel van de
Rijnprovincie en zeer gewoon in België op kalk, Jura en
jurassico-calcaire gronden. 1 gen.. Mei, begin Juni.

Vin dpi. Gdl. : Slangenburg, Juni 1900 (KI., Z. Mus.).
N.B. : in Z. Mus. 1 5 en 1 9 met etiket ,,Noord-Brabant",

zonder verdere gegevens. Afkomstig van Van Tuinen,
die altijd zoo etiketteerde. Lbg. : Maastricht (Z. Mus.,

P. H. ; ,,niet zeer zeldzaam in het begin van Juni in de
vestingwerken ten zuiden van Maastricht," Maurissen
teste Snellen, T. v. E., vol. 13, p. 7% ; al lang niet meer
waargenomen) ; Bemelen (1-6-1929, Rk. ; 25-5-1931, Maes-
sen) ; Schin op Geul (8-6-1933, Br.).

Op m. Dit geslacht zij bijzonder aanbevolen bij verza-

melaars in het O. en Z., waar de kans van ontdekking van
H. alveus Hb. en H. armoricanus Obthr. zeer wel mogelijk is.

Erynnis Schrank.
93. E. tages L. Alleen in het O. en Z., lokaal, maar op

de vliegplaatsen vaak gewoon. 2 gens., de eerste begin Mei
tot in de tweede helft van Juni (8-5 tot 20-6), de tweede
half JuH tot half Aug. (15-7 tot 18-8). Deze tweede gen.

is veel minder talrijk, doch komt zonder twijfel de meeste

^) Volgens Warren behoort sertorius tot een afzonderlijk geslacht,

Powellia Tutt. (Zie , .Monograph of the Tribe Hesperiidi," Trans. Ent.

Soc. London, vol. 74, p. 1—170, 1926). Deze naam is echter een nom.
praeocc. (Shepard, Cat. Lep., pars 69, Hesperidae lil, p. 361, 1935),

zoodat ik de soort voorloopig maar bij de andere voeg.
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jaren voor. Uit de collecties en de literatuur heb ik met zeker-

heid de volgende jaren kunnen vaststellen : 1874, 1892, 1893,

1894, 1905, 1917. 1920, 1921, 1930, 1934 en 1935. Reeds
Heylaerts heeft beide gens, opgemerkt. Hij schreef al

in 1869 over het voorkomen bij Breda (T. v. E., vol. 13, p.

146) : ,,Très commun en mai dans les fortifications, plus rare

en juillet et août."

V i n d p 1. Fr. : Wolvega. Dr. : Paterswolde, Eelde, Peize,

Zuidlaren, Zeegse, Drouwen, Schoonoord, Hoogeveen. Ov. :

De Lutte, Agelo, Hengelo. Gdl. : Harderwijk, Putten, Apel-

doorn, Voorst, Empe, Klarenbeek, Laag-Soeren, Spankeren,

Dieren, De Steeg, Arnhem, Wageningen ; Zutfen, Warns-
veld, Vorden, Gorssel, Winterswijk, Slangenburg, Doetin-

chem, Zelhem ; Didam. N.B. : Bergen op Zoom, Breda,

Ginneken, Princenhage, Rijen, Tilburg, Oisterwijk, Helvoirt,

Hooge-Zwaluwe, Drunen, 's-Hertogenbosch. Lbg. : Mook,
Plasmolen, Venlo, Roermond, Posterholt, Maasniel, Echt,

Brunssum, Kerkrade, Maastricht, Bemelen, Houthem, Val-

kenburg, Gerendal, Welterberg, Eys, Gulpen.

Var. De 2 gens, verschillen niet.

1. ab. transversa Tutt, Brit. Lep., vol. 8, p. 265, 1906. De
lichte vlekjes op de bovenz. goed ontwikkeld. Gulpen (Z.

Mus.). Zie T. V. E., vol. 48, pi. 5, fig. 15.

Addenda.
22. Vanessa io L. Va r. 9. ab. fischeri Standfuss, Ent.

Z., vol. 6, 1892 ; fig. : Handb. pal. Gross-Schm., pi. 6, fig.

2—6, 1896. De blauwe spiegel in het oog der wis. ontbreekt,

alleen de 5 kleine blauwe vlekjes (waarvan bij normale exx.

3 in het blauw van het oog liggen) zijn aanwezig, het oog
der avis. zwart met slechts enkele blauwe schubjes. Koude-
vorm, zeer zeldzaam. Amsterdam, 18-8-36 (Lpk.). De avis.

van het op een Buddleia gevangen ex., een prachtige herin-

nering aan de extra-natte zomermaanden, zijn jammer ge-

noeg sterk beschadigd.

47. Pararge aegeria L. subsp. vulgaris Zeller. P a t h o 1,

ex. Avis, verbleekt. Arnhem (Z. Mus.).
52. Maniola jurtina L. Var. 19. ab, [rada Zweigelt,

Z. O. E.V., vol. 3, p. 11, fig. 3, 1918. De lichte submarginale
band aan de onderz. der avis, in tweeën gedeeld door een

donkere streep van de grondkleur, die er in cel 4 dwars
door loopt naar den achterrand. Zundert (Z. Mus.).

65. Heodes hippothoë L, Var. 5. ab. $ delunata Pion-

neau, L'Echange, 1936, no. 2. Bovenz. wis. zonder midden-
celvlek. Eelderwolde (Z. Mus.).

75. Polyommatus icarus Rett. Var. 27. ab. rufina Obthr.,

Et. d' Ent., livr. XIX, p. 14, pi. VI, fig. 52. 1894. ? op
bovenz. met roodachtige stralen, die van de oranje rand-
vlekken naar het midden van de vleugels loopen. Beek-Nijm.
(Bo.).


